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Donald W. Tinkle, New Orleans, Louisiana, U.S.A.: 

Tulane University Field Expedition 

D c , .Tu lane U n i v e r s i t y Fie ld E x p e d i t i o n " is een die e rop gcr icht is een o n d e r z o ek in te stellen 
zo rgvu ld ig voorbe re ide jaarl i jkse gebeur ten is . n a a r d ie rpopu la t i es in het vrije veld en het 
He t is een onde rzoek ings toch t in verschi l lende verzamelen v a n exempla ren v o o r ve rde r e s tudie 
gebieden v a n de V e r e n i g d e S ta ten en Mexico . in Iabora tor ia . 

0 
Schildpadden vangen vanuit een boot. Deze foto werd bij daglicht gemaakt, maar het vangen 
heeft gewoonlijk "s nachts plaats. Terwijl een man de boot op zijn plaats houdt, zoekt de 
tweede met bchulp van een zaklamp naar slapende schildpadden. Het grote exemplaar in zijn 
hand is Pseudemys iloridana. De waterplanten op de voorgrond zijn Pontederia's (Pontederia 
cordata). Foto: Donald W. Tinkle. 
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De tochten, waarvan de eerste in 1957 gemaakt 
werd om de verspreiding van reptielen en am-
phibien in Louisiana tc bestuderen strekten zich 
met ingang van het jaar 1950 uit langs de 
gehele Golfkust van de V.S. en reikten twee 
jaar later tot in Mexico. 

Op het ogenblik worden voorbercidingen ge-
troffen om een onderzoekingsstation in te rich-
ten in zuidelijk Mexico of Centraal-Amerika, 
teneinde de omvang van het werk te vergroten, 
door het station te gebruiken als basis bij cxpc-
dities in sommige delen van Mexico en Latijns-
Amerika. 
Ongeveer 50.000 herpetologische preparaten 
werden tijdens de cxpcdities vcrzamcld en gede-
poneerd in de collcctie van de Tulane Universi-
teit, een verzameling, die behoort tot de beste 
van de zuidelijke Verenigde Staten. Men is er 
op uit grotere aantallen van iedere soort te ver-
krijgen, teneinde te kunnen beschikken over 
definitieve gegevens op taxonomisch en oecolo-
gisch gebied. Talrijke onbeschrcven soorten 
werden op deze wijze gevonden en vclc publi-
caties waren het resultaat van deze onder-
zockingen. 
Dc ,,Field Expedition" vormt tevens een uit-
stekende onderwijsmethode. Veel jonge studen-
ten, die er aan dcelncmen. kregen een actieve 
zoologische interesse. 
In de zomer worden alleen grotere tochten 
gemaakt, die vier tot zes weken duren, gedu-
rende welke tijd men soms meer dan 8000 km 
aflcgt. Meestal wordt gekampeerd aan de rivier-
oevers, waar men in de gelegenheid is dieren 
op het land zowel als in het water te observeren. 
De oorspronkelijke vegetatie is vaak langs de 

rivieren het beste bewaard gebleven. De be-
nodigdheden voor het slapen. het bcreiden en 
nuttigen van maaltijden en het aanlcggen van 
vcrzamclingen worden in een truck met aan-
hangwagen vervocrd. Aan de expedities nemen 
twee tot zeven pcrsoncn deel. 

In dc vroege ochtend worden door twee deel-
nemers vanuit een boot fuiken voor de vangst 
van schildpadden uitgezet; zij tellen dc aantallen 
zich zonnende dieren en onderzoeken het gebied 
tevens op bevaarbaarheid met het oog op de 
vangtocht, die in dc daarop volgende nacht 
ondcrnomen zal worden. Anderen vangen in-
tussen dieren in dc omgeving van het kamp. of 
trekken met dc wagen of een boot naar meer 
afgelcgen terreinen. 
Een of meer deelnemers blijven in het kamp 
achter om maaltijden klaar te maken, reparaties 
te verrichten, de verzameling te prepareren en 
catalogiseren, het expeditieverslag bij tc houden 
en om het levende materiaal te verzorgen. Deze 
wcrkzaamheden worden bij toerbcurt verricht. 
zodat elke deelnemcr dec! kan nemen aan iedere 
actie, die bij een expeditie ondcrnomen wordt. 
Het vangen of verrichten van waarnemingen 
gaat de hele dag door en alle vcrworven ge-
gevens, waaromtrent geen twijfel kan bestaan, 
worden in het verslag vermeld. Het werk ge-
durende de nacht is in hoofdzaak bepcrkt tot het 
vangen van slangen en schildpadden met de 
hand vanuit boten, het nazien van fuiken en 
vanglijnen, het vissen met behulp van netten en 
het vangen van amphibien. De wijze van van-
gen vanuit een boot toont afb. 1. Vaak staat 
er in de rivier een sterke stroom en dan is het 
een heel werk om de boot in de juiste ligging 
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Een ratelslang (Crotalus atmxl, gevangen op een rntsige helling in Noord-Texas. Het dier 
is hier in schrikhouding getotorjrateord. Let op de bewegende ratel. 

Foto: Donald W. Tinkle. 
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tc houden. Om tc voorkomen, dat de boot van 
dc goede plaats afdrijft wordt de motor bcurte-
lings rechts en links gebruikt. 
Schildpadden bevinden zich op korte afstand 
van de oppervlakte onder water en houden zich 
aan planten, wortels of takken vast; de slangen 
rusten op takken boven het water. De nachte-
lijkc vangtochten winnen aan avontuurlijkhcid 
door de aanwezigheid van Water Moccasins 
(Agkistrodon piscivorus). die op oevers ver-
borgen liggen. Grote rivicrschepen veroorzaken 
vaak onderbreking van het werk, doordat ze 
een voor de vangboot gevaarlijke golfslag ver-
oorzaken. Boten kunnen vaak dagen lang niet 
gebruikt worden, omdat ze bij zulke gelcgen-
heden op boomstammen of stenen lekgeslagen 
zijn. De duur van een bezoek aan een plaats is 

Twee expeditielodon op zoek naar 
reptielen in een bos in Zuid-Louisiana. 
Dc planten op de voorgrond, palmetto 
(Sabal minor), typercn de laagvlakten 
van Louisiana. Op deze plant vinden 
vele kruipende dieren voedsel en een 
schuilplaats. Op de achtcrgrond, han-
gend aan de bomen, het z.g. Spaanse 
mos, Tillandsia usneoides, een lid van 
de familie der bromeliaceen. 

werden door gemiddeld vier man 157 plaatsen 
in 173 dagen onderzocht, waarbij een totale 
afstand van ongeveer 40.000 km werd afgelegd. 
De verdeling van de buitgemaakte herpetolo-
gische preparaten is als volgt: 390 salamanders. 
726 kikkers en padden. 414 hagedissen. 3 aliga-
toren, 461 slangen en 2693 schildpadden. 
Dcelname aan deze veldbiologische tochten is 
niet uitsluitend voor ingeschrcvenen van de 
Tulane Universiteit mogelijk. Ook studenten van 
andere univcrsitciten kunnen mcegaan, mits het 
aantal cxpcditieleden de acht of tien niet over-
schrijdt, waardoor de bewcgelijkheid van dc 
groep zeer zou kunnen lijden. 
De cxpcdities wekken steeds meer belangstel-
ling, omdat ze reeds in een zo grote mate 
wetenschappelijke kennis hebben opgelcverd 

Foto: Donald W. Tinkle. 

gemiddeld drie tot vier dagen. Men tracht in 
die tijd zoveel mogelijk verschillende biotopen 
tc onderzoeken. 
Het succes van een expeditie kan worden af-
gemeten aan de omvang en de vcrscheidenheid 
van de gemaakte prcparatenverzameling. Het 
totale aantal gevangen exemplaren in de jaren 
1952 — 1955 bedroeg 4687 stuks. In die periode 

en het de student en de facultcit mogelijk maken 
oecologische problcmen onder handen te nemen. 
terwijl vele studenten een grotere belangstelling 
voor de biologic bij gebracht werd. 
Op het ogenblik is men doende een zodanig 
werkprogramma samen te stellen dat al deze 
voordclen volledig tot hun recht komen. 

(Vert. L. Wijffels) 

De beheerder van de Importdienst, dhr. A. D. de Leeuw, zal van 15 Juli tot 
30 Augustus afwezig zijn, zodat gedurende die tijd geen dieren door de 
Importdienst ontvangen of verzonden kunnen worden. 
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H. Hucker, Maggia, Zwitserland: 

Bijdrage tot de biologie der reptielen 
De terrariumhouder duidt in het algemeen de 
wormachtige inwendige parasieten bij reptielen 
als ,,nematoden" ' ) aan. De bestrijding van 
dergelijke ingewandswormen was vroeger een 
zeer moeilijke aangclegenheid, om niet van hope-
loos te spreken. Indien in sommige gevallen de 
uitdrijving der parasieten gelukte, dan toch 
nooit volledig en na korte tijd werd weer een 
nieuwe besmetting geconstateerd. De parasieten 
waren ofwel slechts gedeeltelijk vcrnietigd en 
de in het spijsvertcringskanaal achtergebleven 
wormen herstelden zich daar van de kuur, ofwel 
de geheel onkwetsbare eieren wachtten in het 
lichaam of in het terrarium (excrementen) hun 
tijd af om weer in het ontwikkclingsproces tc 
worden opgenomen. 
Het waren arme stumperds, deze door wormen 
geplaagde slangen, want met hun soorteigen 
fermenten *•) konden zij de wormen niet te lijf 
gaan. De wormen werden door een speciale 
opperhuid tegen dergelijke aanvallen beschcrmd. 
Daar de meeste middelen van giftige aard wa-
ren, konden zij slechts in zwakkc doseringen 
toegediend worden, schaadden daarom nauwe-
lijks de wormen, maar wel de slangen, indien 
meerdere malen toegediend. Het resultaat was 
dus de dood van de slang door vergiftiging of 
door ingewandswormen. 
De nematoden en hun eieren en larven nestelen 
zich zowel in het maagdarmkanaal als ook in 
dc longen en de bloedbaan. Wanneer met de 
wormen niet in de ontlasting of in de uit-
gebraakte voedselproppen vindt, dan kan men 
de symptomen der besmetting aan de voort-
durende onrust van de slangen en aan de aarze-
lende wijze van voedselopname of zelfs voedsel-
weigering hcrkennen, als ook aan de toenemende 
matheid en vermagering. Minder algemeen treedt 
ook grote prikkelbaarheid op. In een klomp 
samengebaldc wormen kunnen de darm afsluiten, 
waardoor het uitbraken van voedsel kan ont-
staan. Ondanks grote reinheid bestaat steeds het 
gevaar van overbrenging in andere terraria, 
want de eieren worden niet slechts met de ont-
lasting uitgeschciden, maar kunnen ook buiten 
het lichaam van de slang gelegd worden, waar 
ze in het milieu van het terrarium geschikte 
voorwaarden vinden voor hun ontwikkeling. 
Ruim twee jaar geleden toondc mij een bevriend 
arts, die ik dcclgcnoot in mijn zorgen had ge-
maakt, een nieuw preparaat. Hijzelf had het 
weliswaar niet op reptielen maar op kinderen 
toegepast. Hij verzekerde, dat dit preparaat vol-
ledig vrij was van giftige componenten, Nu ja, 
dat had ik al zo dikwijls van apothekers gehoord 
als zij mij een nieuw middel aanprezen en daar-
om stond ik hier zeer sccptisch tcgenover. Zijn 
voordracht over de diverse soorten inwendige 
parasieten en over de bouw van hun omhulsel 
of de chitinehoudende schaal van hun eieren 
culmineerde tenslotte hierin, dat het betreffende 
preparaat ciwitsplitsende formenten bezat, die 

de eigenschap hadden, dc parasieten te elimi-
neren, ja volledig op te lossen. Mijn tegenwer-
ping, dat niet eens dc eigen fermenten van dc 
slang in staat waren dc opperhuid van dc wor-
men aan te fasten, werd wecrlegd. met de opmer-
king, dat de werkzame bestanddelen geen dier-
lijke, maar plantaardige proteasen a) waren. De 
biologische bescherming der wormenhuid had 
weliswaar betrekking op dc dierlijke darm-
fermenten, maar niet op de ciwitverterende fer-
menten van plantaardige herkomst, aan wie het 
gelukt is de weerstand der wormen te breken. 
Aan mijn zwak verweer voegdc hij nog toe, dat 
ik niet moest verwachten dode of verlamde 
wormen in mijn terrarium tc vinden. De wormen 
zouden volkomen verteerd worden en in dc 
ontlasting zou ik geen enkel spoor daarvan 
terugvinden. Daarop druktc hij mij een busje 
pillen in de hand en verdween. 
Zo goed en zo kwaad als het ging moest ik mij 
eerst enigszins met de materic vcrtrouwd maken 
en mijn kennis over fermenten, proteasen en 
darmflora weer opfrissen, om het hierboven be-
schreven proces helemaal te bcgrijpen. En eerst 
nu werd het mij duidclijk. dat de door proteasen 
van plantaardige oorsprong aangctaste en be-
schadigdc nematoden door de dierlijke darm-
fermenten nu verder verteerd konden worden, 
zonder een spoor na te laten. 
De tropische Papaija-boom met zijn meloen-
vormige vruchten (aan tropenkenners wel-
bekend) levert in de vorm van melksap het 
substraat voor ons nieuw preparaat. Papayotinc 
geldt niet sinds kort als sterkstc plantaardige 
protease, want de eigenschap ervan bij lichaams-
temperatuur vlees en andere eiwitstoffen af tc 
breken, te verteren, is al langer bekend. 
Een dergclijk middel zou voor een door wormen 
besmette slang een weldaad zijn en voor zijn 
verzorger een ware vreugde. Met kleine en 
grote ringslangen, die vrij van wormen waren. 
werd een proef genomen, want ik moest eerst 
vaststellen of de slangen het preparaat ver-
drocgen en welke dosis zonder schade toege-
diend zou kunnen worden. Het bleek, dat ook 
bij grote doses direct noch later schadelijke 
gevolgen optraden. Bij een sterk besmette 
Pituophis m. melanoleucus, een groot exem-
plaar kon ik de eerste wormkuur toepassen. De 
slang at sinds lang slechts aarzelend en ver-
magcrde in een tijdsvcrloop van twee maanden 
sterk. 
Het ingeven van de pil gaf, na voorzichtig 
openen der kaken, geen moeilijkhcden. Er dient 
echter op gelet te worden, dat de pil niet in 
dc mondholte blijft steken. Ik wil er nadrukkelijk 
op wijzen, dat de zich in het preparaat bevin-
1) Nematoden; draadwormen. Rolrondc wormen, meest 

spoel-, soms draadvormig. Parasieten of vrijlevende 
dieren. Men kent, parasitisch in gewervelde dieren 
levend, alleen al 'n 80.000 soorten. 

-) Ferment; stof die gisting veroorzaakt. 
*I) Protease; eiwitsplitsend ferment. 
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dende fermenten slechts bij lichaamstemperatuur 
hun werkzaamheid ontplooien. De slang moet 
na het toedienen warm liggen. Reeds na drie 
dagen toonde de Pituophis sterke intercsse voor 
de hem aangeboden muizen en verorberde kort 
na elkaar drie stuks. Inderdaad kon in de 
excrementen geen spoor van ingewandswormen 
gevonden worden. Daar mij echter de resistentie 
van wormeieren bekend was, gaf ik na een 
week nog een pil. De slang at verder regelmatig 
en nam zienderogen in gewicht toe. 
Het zou doelloos zijn, hier alle gevallen op 
te sommen. waarbij ik met het preparaat succes 
had. want er was geen enkele mislukking bij. 
Slechts wil ik nog noemen het geval van een 
grote Boa c. constrictor, die wcliswaar at, maar 
steeds na twee dagen het voedsel weer uit-
braakte. Besmetting met nematoden kon echter 
nooit vastgesteld worden. Slechts op grond van 
verdenking werd de 150 cm lange Boa een pil 
toegediend en reeds na twee dagen verorberde 
hij drie muizen en op de daarop volgende 
dag nog eens vijftien stuks. Sindsdien eet hij 
ononderbroken, braakt het voedsel nooit meer 
uit en accepteert inmiddcls ook ratten. Naar 
mijn ervaring is het eenmaal toedienen van een 
pil geheel voldoende om de nematoden te ver-
nietigen. 
Met het preparaat V E R M I Z Y M (Dr. Schwab 
G.m.b.H.) staat dus zowel dc gcocfende als de 
ongeoefende terrariumhouder een uitmuntend 
middel tot vernictiging van nematoden tcr be-
schikking, en het kan zelfs bij dubicuze. gevallen 
zonder gevaar gebruikt worden. 
Nu verzoek ik u mijn gedachtensprong van dit 
wormenverterende plantaardige enzym naar het 
slangengif te volgen. 
Het is niet zo moeilijk als het lijkt. maar ik 
moet cr eerst wat verder op ingaan om begre-
pen te worden. Beginnen wij met voorop te 
stellen, dat in principc de spijsvertering bij 
slangen verloopt zoals bij warmbloedigc dieren, 
maar dat slechts de lichaamswarmte ontbreekt, 
onder invloed warvan het spijsvertcringens-
proces kan plaatsvinden. Daarom zoekt dc 
slang na de maaltijd een warme ligplaats. Als 
men de temperatuur daar nagaat. wijst de 
thermometer vaak meer dan 36 graden C. aan. 
Alleen is het geen droge, maar vochtige warmte. 
die ietwat de werking van een compres kan 
hebben. Instinctief zoekt de slang een dergelijke 
plaats op, waar door de inwerking van de 
warmte de fijne bloedvaten der huid uitzctten, 
evenals de bloedvaten van het spijsverterings-
kanaal, waarvan de warmte het gecompliceerde 
verbrandingsproces in het tc vertcren voedsel 
mogelijk maakt. Wanneer deze warmte niet in 
voldoende mate beschikbaar is, is een ongestoord 
verloop van het proces niet mogelijk. Het ver-
orberde voorwerp wordt uitgcbraakt en heeft 
reeds de bekende zurige lucht, die ik niet nader 
hoef te omschrijven. 
Wij zien dat hier in gecomprimeerde vorm en 
binnen zeer kleine tempcratuursgrenzen talloze 
ingewikkelde processen hun bcloop hebben. 
Zoals wij tegenwoordig weten, kunnen zij 
slechts in verbinding met bepaalde stoffen. die 
fermenten genoemd worden, plaatsvinden. Deze 

zijn in elk levend wezen aanwezig en dus ook 
in het organisme van slangen. 
De gifklieren van slangen zijn misschien te 
vergelijken met de speekselklieren van de zoog-
dieren en dus is wellicht het slangengif mede 
bedoeld als een soort spcekselafscheiding. De 
betekenis van het gif als wapen, als middel tot 
voedselbemachtiging en als voortbrenger van 
reukstoffen voor het opsporen van de buit als 
gevolg van stofwisselingsprocessen in het dode 
muizenlichaam, werd reeds dikwijls beschreven. 
Eigenaardig genoeg ontbreken in de gehele 
terrariumliteratuur nadere gegevens over giften 
en hun samenstelling. Daarom is het wellicht 
ook aan de meeste tcrrariumhoudcrs onbekend, 
dat enige daarvan fermentatieve cigenschappen 
bezitten. Naar voren brengen wil ik slechts 
een enkele component die wij reeds in het 
bovenstaande genoemd hebben. Het zijn de 
proteasen, de eiwitverterende fermenten. Deze 
zeer actieve eiwitsplitsend frmenten van het 
slangengif kunnen zelfs fibrine. caseine en gela-
tinen afbreken. Als men zich nu voorstelt, welk 
een arbeid het spijsvertcringskanaal te verrich-
ten heeft, om het verorberde dierenlichaam zo 
te vertcren, dat zonder verdere verdeling slechts 
haren overblijven, dan is een opeenhoping van 
meerdere componenten van verschillende werk-
zaamheid duidelijk; en dat bracht mij ook ertoe 
aan het gif een verdere rol toe te schrijven. 
U kunt mij wel volgen als ik het slangengif als 
buitengewoon wcrkzame spcekselafscheiding met 
zeer actieve fermenten ook als een hulpmiddel 
bij de vertering van het opgenomen voedsel 
aanduid. W a n t om slechts het prooidier te 
doden en daarin gcurstoffen voor het terug-
vinden ervan te deponcren, zouden zeker veel 
minder componenten in het gif toercikend zijn, 
dan er in werkelijkheid in voorkomen. 
Reeds vele jaren geleden viel mij op, dat bij 
cxperimenten met het aftappen van gif bij de 
behandelde slangen zekcre onregelmatigheden 
in het vertcringsproccs optraden, zonder dat 
ik deze kon verklaren. Om meer zekcrheid te 
verkrijgen, begon ik met enkele proefnemingen 
op Aspis-addcrs. die gocd aten. Om te beginnen 
kregen zij een warmwatcrkuur. waardoor de 
darm volkomen gcledigd werd. Na een korte 
hongerpcriode kregen de adders muizen. die 
gebeten, gedood en daarop verorberd werden. 
Steeds vertoonden de hicrna afgezette excre-
menten dezelfde samenstelling daar zonder uit-
zondcring slechts muizenharcn werden gevonden. 
Daarna ontnam ik alle proefdieren het gif en 
diende kunstmatig voedsel toe (door het z.g. 
stoppen). Dczc wcrkwijze is bij kleine adders 
niet bepaald cenvoudig, daar men ze met de 
blote hand moet vasthouden, om onnodige druk 
te vermijden. Het aftappen van het gif gebeurde 
om bij kunstmatige voeding ieder binnendringen 
in het muizenlichaam te verhinderen. Het was 
echter niet mogelijk het binnendringen der 
giftanden bij het begin der proefneming te 
voorkomen, en daarom werd steeds met twee 
muizen gewerkt. Wanneer de eerste dode muis 
in de mondholte werd geschoven, beten de 
adders twee tot drie malen krachtig toe en 
injecteerden het gif, dat ondanks het aftappen 
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mogelijk nog aanwezig kon zijn. Dan werd 
de eerste muis weggcnomen en de tweede ge-
voerd. Aan het resultaat van de proef zou het 
voorhanden zijn van minimaal kleine spoortjes 
gif niet veel afbrcuk doen, want ik wist uit 
ervaring, dat de vierde of vijfde beet lang 
niet dezelfde werking heeft als de eerste. 
De hierna afgezctte excrementen vertoonden 
reeds naar het uiterlijk het beeld van onvoldoen-
de verteerd voedsel, daar de langgerekte vorm 
van een muis gemakkelijk te hcrkennen was. 
De vlezige delen waren min of meer, de been-
deren practisch in het geheel niet verteerd en 
de geur die zich versprcidde was een zurige 

lijkenlucht. Natuurlijk gingen de adders in 
staking toen ik hun weer levende muizen aan-
bood. Voor zover een gedeelte later weer voed-
sel tot zich nam en spontaan het eigen gifappa-
raat gebruikte, kon ik aan de excrementen weer 
de typische kenmerken van een normaal ver-
teringsproces vaststcllen. 
Daarmee staat wel onomstotelijk vast, dat aan 
het. slangengif, naast de bekende bestemming 
als wapen en als middel tot voedselbemach-
tiging ook een intensieve werkzaamheid bij het 
spijsverteringsproces tocgeschreven kan worden. 

(Overgenomen uit AQUARIE N U N D 
TERRARIEN; Vert. W . G. van Oyen) 

C. J. F. Meuwese, 's-Hertogenbosch 

Vangen en beleven I I 
Sabelsprinkhanen 

De Sabclsprinkhaan is het grote ..wild" onder 
onze insecten. Het is, naast de grote libel, we! 
haast de grootste van allemaal, dik, zwaar en 
gerijpt in de zon. Daar en dan alleen is hij tc 
vinden. 
Een prima voer, dat geschikt is voor al onze 
terrariumdieren. Ook kleinere hagedissen zoals 
Anolis en Laccrta weten het wel stuk te 
rammelen. 
Op het moment zijn cr nog alleen maar de 
jonge dieren, de hoppers, die ,,op het gczicht" 
gevangen moeten worden, want ze maken geen 
geluid. Als het harde gras langs de sloot nog 
lang geen kniehoogtc heeft bereikt, zijn ze reeds 
present. Door kalm met de voeten links en 
rechts het gras wat open tc leggen komen ze in 
het zicht. Verschcidene exemplaren zullen zich 
laten vallen en weten zich dan meesterlijk tc 
verbergen, door eenvoudig geen enkele be-
weging mccr tc maken. Er naar zoeken is een 
onbegonnen werk wat in negen van de tien 
gevallen geen resultaat oplevert; zelfs niet bij 
volwassen exemplaren. die ruim 7 centimeter 
lang zijn. Dikwijls blijven ze liggen zoals ze 
na hun val tcrcchtgekomen zijn: dicp tussen het 
onkruid met dc kop naar beneden en de poten 
ingctrokken. 
Nu, in het larve-stadium waarin ze veelvuldig 
vervcllen, zijn dczc insecten niet erg stevig. 
Soms, vlak na een vcrvelling. zijn ze zo week 
dat men niet aan het idee ontkomt bij het 
vastgrijpen alleen wat mocs over te zullen 
houden. Voor de vervelling verstoppen ze zich 
gewoonlijk om niet tijdens de verschoning door 
hun kannibalistische brocrs of zusjes te worden 
opgegeten. 
Behalve de vangpot voor de wolfspinnetjes 
(die we hier langs het water ook kunnen 
vangen) nemen we ook ons vangnetje mee. 
Dat kan het beste bevestigd zijn aan een lange 
stok en een diepe zak hebben. Meermalen komt 
het voor dat volwassen sprinkhanen buiten 
bereik boven het water zitten. Hier brengt het 

net uitkomst. Na de vangst het net met een 
kleine zwaai over dc bcugel geslagen, zodat het 
er plat ovcrhcen komt te liggen. en ontsnappen 
van de buit is onmogelijk gcworden. De twee 

Vangnet. In plaats van de randen 
van de zak om de beugel te slaan 
en dan vast te naaien, kan men 
hem ook met ringen vastzetten, 
waardoor de stof minder snel zal 
doorslijten, maar de bruikbaarheid 
van hnl net sterk afneemt. 

hocken in de bcugel dienen om rustende libellen 
in de rand van het riet weg te pikken. 
Volwassen sabelsprinkhanen vangen we op het 
gehoor, met de wind tegen, daar hun gchoor-
organen ook heel scherp zijn. Als we voor-
zichtig lopen laten ze zich wel benaderen, mits 
we daarbij zo weinig mogelijk bewegen. Door 
met beide handen onze oorschelpen te ver-
groten kunnen we aan hun gesjirp horen in 
welke richting en op wclke afstand wij moeten 
zoeken, ofschoon de ondcrvinding zal leren dat 
de muzikant vaak veel dichterbij zit, dan men 
zou menen. Nu komt het er op aan hem ook te 
zien. Speur daarbij voorzichtig rond, want bij 
een te plotselingc beweging laat de sabel-
sprinkhaan evenals de krekel een verschrikt 
„ping" horen, waarna hij naar beneden duikt. 
Spoedig zien we hem zitten, meestal op een 
vcrticale Stengel met de kop naar boven en 
klaar om naar de achterkant van de Stengel te 
verdwijnen. Door nu langzaam met de hand te 
naderen kunnen we hem tussen duim en wijs-
vinger bij de vleugclaanhechting, vlak achter 
het borststuk grijpen, waarop het dier zijn greep 
op de Stengel verstevigt. Raken we hem aan 
voordat we het vastgrijpen dan zien we het 
tegendeel en toont het beest zich erg ..afvallig". 
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Het is zaak om hem ineens goed te pakken. 
want hij kan flink bijten. Eventueel kunnen wc 
hem met de linkerhand afleiden en met de 
rechter bectpakken. Mocht de grccp gedeeltelijk 
mislukken, houdt hem dan gerust vast, maar trek 
hem in geen geval van zijn zitplaats. U doet de 
greep met de andere hand over. W e mogen hem 
niet, bij gcbrek aan een doosje bij voorbeeld, in 
een zakdoek rollen, want als hij cr de tijd voor 
heeft vrcct hij er zich dwars doorheen. 
Daar het niet onmogelijk is om dit mooie insect 
plaatselijk uit te rocien, vangen we alleen 
mannetjes, die geen legboor hebben en daardoor 
aanstonds te hcrkennen zijn. De vrouwtjes 
sjirpen niet en zijn dus niet zo gemakkelijk te 

vinden. In het najaar houden zc zich in de buurt 
van het zingende mannetje op. 
Het is goed mogelijk thuis sabelsprinkhanen in 
het leven te houden. Ze moeten vrij ruim ge-
herbergd zijn. niet meer dan een tiental in een 
ruimte van een halve kubiekc meter, waarin ze 
tot December of Januari gehouden kunnen wor-
den, als we zc voeren met dunne schijfjes 
wintcrwortel en gras. Het zou eens tc probcren 
zijn om er jongen van te kweken. Die zouden 
in het vroege, voorjaar wel te pas komen. 
Enkele volwassen wijfjes in een terrarium met 
een bakje vochtig turfmolm, leveren misschien 
ook bij deze sprinkhaan resultaat op, Dcgenen, 
die het willen probcren: Succcs! 

Gegevens over het terrarium van onze leden 
Groningen, Friesland en Drente 

(zie pagina 15 en 56 van deze jaargang) 

S. H. Kattouw 
T. Sander 
Dr A. Krumperman 
B. Wezeman 
L. E. Huijling 
P. J. Lootsma 
R. Schut 

Utrecht 
E. J. Cretier, Drs. 
J. C. de Boer 
C. S. Gouda 
Ph. W. Roelofs 
G. J . v. Uitert 
H. J. de Loos 
!r. F. C. d'Audretsch 
P. J. v. d. Werff 
P. A. Florschtitz 
Mevr. A. J. L. Visser-

v. Uzendoorn 
C. C. de Haan 
G. Scholten 
J. Jansen 

D. J. v. d. Laan 

Landstraat 46, Delfzijl 
Venjelaan 3, Delfzijl 
Coehoornsingcl 117. Groningen 
Huningawcy 33, Oostwold 
Ibisstraat 2, Leeuwarden 
Leeuwarderkade 24, Sneek 
Bleekersciland 5, Meppel 

Justus v. Effenstraal 10, Utrecht 
Kraanstraal 16, Utrecht 
Leliemanstrnat 36, Utrecht 
Lombokstraat 35,Utrecht 
Vondellaan 45, Utrecht 
..Overberg", post Veenendaal 
Drostestraat 1, Amerongen 
de Mamuchetweg 22, de Bilt 
Laan 1914 no. 41, Amersfoort 
Potterlaan 5, Huis ter Heide 

v. d. Helstlaan 2, Huis ter Heide 
Klokjcslaan 20, Maarssen 
Veldm. Montgomeryweg 17, 

Soestduinen 
Heuvelwcg 36, Soestdijk 

Overijsel en Gelderland 
H. v. d. Broek 
J. P. Holsheimer 
J. H. v. d. Walle 
G. Beltman 
J, N. Lanting 
H. v. d. Lcest 
H. J. P. Scheffer 
Dr. L. C. Breebaart 
J. J. C. Stamrood 
H. Nolten 
Dr. P. J. H. Bernscn 
Dr. J. R. Plantenga 
N. R. de Graaf 
Mevr. C. M. Greida-

nus-CIement 
J. W. Vellinga 
L. H. Werner 
Dr. H. v, Heuven 
C. F. v. d. Bund 
W. de Rover 
W. de Jong 

Limburg 
H. C. Maessen 
R. Hudales 
F. W. de Valk 
O. Boehmer 
H. Hermans 
W. L. Stals 
N. R. Reijst 
vlevr. G. Backer-Hein 
J. H. W. Lambertz 

Sluiskade NZ 114, Almelo 
Wierdensestraat 43, Almelo 
Noordzijde 30, Emmeloord 
Goolkatcnweg 162, Enschede 
Preangerstraat 24, Enschede 
Terpelwijkpark 6, ZwoIIe 
Caspar Fagelstraat 1, Zwolle 
Zijpendaalseweg 1 b, Arnhem 
Proosdijerveldweg 56 I, Ede 
Imboschweg 3, Eerbeek 
Tijgerstraot G7, Nijmegen 
St. Annastraat 4, Nijmegen 
Grindweg 24, Oosterbeek 
Dr. Schacpmanstraat 52, Tiel 

Binnenweg 17, Tiel 
Emmastraat 63, Velp 
Rijksstraatweg 106, Voorst 
Veerweg 137, Wageningen 
Rijksstraatweg 124, Wageningen 
,,De Dreef", Wapenveld 

Kasteelplein 34, Maastricht 
Curacaostraat 28, Geleen 
Koninginnelaan 110, Roermond 
Zoutmeterstraat 32, Venlo 
Kaldenkerkerweg 34, Venlo 
B. 112 a., Stamproy (L.) 
Kast. Erensteinstraat 29, Maastricht 
Kalfstraat 33, Maastricht 
Dr. Schacpmanstraat 31, Vaals 
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D 
A, D & F 
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D & G 
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hagedissen. 
diversen 
diversen 
diversen 
diversen 
hagedissen 
hagedissen, 

hagedissen 
diversen 
diversen 
hagedissen 
hagedissen. 
diversen 
? 
slangen, sal 
diversen 

slangen, hamsters 

• 
slangen 

boomkikkers 

amanders, boomkikkers 

slangen, hagedissen en boomkikkers 
diversen 
diversen 

salamanders 

diversen 
hagedissen, 
diversen 
diversen 
diversen 

slangen 

schildpadden, hagedissen en padden 
hagedissen 
diversen 
diversen 
diversen 
hagedissen, salamanders 
rugstreeppadden 
amphibien 
hagedissen, boomkikkers 
slangen, hagedissen en hazelwormen 
diversen 
diversen 
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D 
C 
B 
D 
C 

A 
D 
A 

amphibien 
hagedissen 

hagedissen 
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diversen 
amphibien 
hagedissen 
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Boekbes pre Wing 
Bij het Albrecht Philler Verlag te Minden, Weslfalen, 
zijn in de bekende LEHRMEISTER-BUECHERE1 lot nu 
toe vijf boekjes verschenen, welke voor de terrnrium-
liefhebbers van belang zijn, te weten: 
17: ,,Lebendfutter fiir Ausgewachsene Aquarien- und 
Terrarientiere", 94 biz., 69 tekeningen, 8 foto's — 
prijs: D.M. 2,—. 
66:,,Das Terrarium", 3e druk, 64 biz., 25 tekeningen, 
2 foto's, 1 kleurcnplaat —• prijs: D.M. 1,25. 
166: ,,Schildkr6ten", 88 biz., 30 foto's zwart-wit en 
8 kleurenfoto's —- prijs: D.M. 1,50. 
959: ,,Das Freilandterrarium", 56 biz., 18 tekeningen, 
4 foto's — prijs: D.M. 1.—. 
960: ,,Die Pflanzen des Terrariums", 127 biz., 30 teke-
ningen, 4 kleurenplalen, 3 zwart-wit platen — prijs: 
D.M. 2,—. 
De vier eerstgenoemde deeltjes zijn geschreven door 
Johannes Jahn en het laatstgenoemde door Franz 
Schneider. 
In bandje 17 worden op korle, zakelijke wijze achtereen-
volgcns deze onderwerpen behandeld: melhoden om 
voederdieren in het terrarium te brengen, voeder-
tijden, vangapparatuur (het vervaardigen van diverse 
netten, zoals het vlindernet, slecpnet, opvouwbaar net, 
watervlooiennet, enz.) transportbusjes voor voeder-
dieren, diverse voederbakjes en pincetten. Daarna 
volgt een beschrijving van de juiste wijze van vangen 
en kweken van watervlooien, muggenlarven, tubifex, 
kokcrjuffcrs, vlokreefljes, libellenlarven, walerslakken, 
enchytraeen, regenwormen, meelwormen, vliegen 
(verschillende vliegen vallen), kakkerlakken, wolls-
spinnen, kikkers, muizen, vissen, om te besluiten met 
enige opmerkingen over moeilijkheden, welke zich in 
de practijk bij het vocderen van onze dieren kunnen 
voordoen. 
Bandje 66 behandelt zeer beknopt, maar daarom niet 
minder goed: het vervaardigen van diverse terraria, de 
verwarming, verlichting, bodemgrond en beplanting 
en laat vervolgens de meest voorkomende tcrrarium-
bewoncrs de revue passeren. Tenslotte worden nog 
besproken het voedcren, de verzorging van de dieren 
tijdens de winter, het transport en de punten waarop 
men bij de aanschaf van terrariumdieren moet letten; 
al met al een boekje dat geknipt is om de beginner 
wegwijs te maken. 
Aan het bandje ,,Schildkroten" werd reeds ecrder een 
bespreking gewijd. Alleen de illustraties al maken dit 
werkje bijzonder waardevol. 
Bandje 959 bevat een complete metaalbewerkings- en 
timmercursus voor de bouw van eon openluchtterrarium 
en geelt bovendien alle aanwijzingen om het ont-
snappen van de bewoners te voorkomen, naast vele 
andere nuttige wenken. Voor dit boekje, dat dus 
slechts / 0,90 kost, bctekent m.i. zien ook kopen, 
en ik vcrzeker u, dat u daar geen spijt van zult 
hebben. 
Last but not least: bandje 960. Hoewel ik de kleur-
platen, waarop alleen reeds 51 planten zijn afgebeeld, 
niet alle even geslaagd vind, acht ik dit boekje het 
beste van de hele reeks. Naast de prima pentekeningen 
van het groeperen van bromelia's en andere epiphyten 
in hot oerwoudterrarium, gctuigen de uitgebreide 
opsomming en korte bespreking van diverse terrarium-
planlen, de samenstelling van de grondmcngsels, de 
beschrijving van de doelmatige opbouw van een 
rots wand, de verzorging van de planten, het be-
schermen van deze tegen de graafzucht van dc be-
woners en tegen de moordende bodemverwarming, de 
waardevollc aanwijzingen voor de beplanting van een 
woestijnterrarium, om slechts enkele punten te noe-
men, want ook alle andere typen van terraria krijgen 
een bcurl, ik herhaal, al deze besprekingen getuigen 
van de grote deskundigheid van de schrijver. Zelfs in 

de grootste terrariumwerken vindt u niet zoveel 
wetenswaardigs over de beplanting van terraria. 
Ik kan dan ook alleen maar vol lof zijn over deze 
kleine boekjes, die in al hun beknoptheid toch zoveel 
bieden, dat ze de toets der critiek glansrijk kunnen 
doorstaan. Als ik Klingelhoffers Terrarienkunde de 
,,Grote Encyclopaedic voor de terrariumhouder" mag 
noemen, dan zou ik deze vijf deeltjes samen toch 
zeker ,,De Kleine Encyclopaedic" willen dopen; en 
waar kunt u in deze dure tijd een encyclopaedic kopen 
voor in totaal iets meer dan zeven gulden? 
Deze boekjes werden voor de bibliotheek aangeschalt 
en zijn, verenigd in eon band, daarin opgenomen onder 
nummer 419. Th. C. 

Vraag en aanbod, rullrubrtek 
Ons lid de heer J. H. W. Lambertz, Dr. Schacpman-
straat 31 te Vaals, biedt ter overname aan een uit 
Duitsand ge'i'mporteerde thermostraler, die op drie 
verschillende slerktcn brandon kan. Het apparaat is 
spcciaal voor het gebruik in terraria geconstrueerd. 
Prijs / 15,—. Bovendien een ronde, platte bodem-
verwarmer voor het woestijnterrarium. Prijs / 9,50. 

Ons lid Peter Holsheimer, Wierdensestraat 43, Almelo, 
biedt aan een aantal Lacerta agilis en Lacerta vivipara, 
gaarne in ruil tegen een (kleiner) aantal exotische 
hagedissen, b.v. Anolis carolinensis. 

Ledenlijst 
Nieuwe leden: H. W. Offreins, Ruysdaelslraat 38, 
Deventer; Aquariumhouders vereniging ,,Natuur-
vrienden", lste sccr. de heer M, van Kassel, Dr. S. 
Wartenalaan 11, Weesp; R. Coomans, student c.o., 
Ath (Hainaut), Belgie; P. L. Borsboom, Erasmus-
weg 112, Den Haag. 

Adrcswijzigingcn; H. B. Bouwmeester, thans Gouds-
bloemstraat 27 I, Amsterdam; Dr. Kuiper, cre-voorzitter 
van Lacerta, thans Koningin Emmalaan 7, Ermelo; 
P. H. Stettler, thans Wylerringstraasse 85/x/37, Born, 
Zwitscrland; de vereniging ,,Naluurgenot" to Utrecht, 
thans Julianawcg 365; de vereniging ,,Groningen", 
thans Oude Kijk in *t Jatstraat 54, Groningen; G. 
v. d. Berg, thans Herculesstraat 44 I, Amsterdam; 
F. van Camp, thans Beatrijsstraat 66 b, Rotterdam. 

Opzeggingen: H. Eijgenhuijsen, Amsterdam; Zutphense 
Aquariumhouders vereniging, Zutphen; G. A. C. 
Visser, Den Haag; C. Doom, Voorburg; H. van der 
Leest, Zwolle. 

Werkgroep Amsterdam 
Door overstelpcndc drukte in zijn dagelijkse werk-
kring heeft de heer J. J. Brehm zich helaas genood-
zaakt gezien het secretariaat van de werkgroep, dat 
sedert de oprichting bij hem beruslte, neer te leggen. 
Sinds 1 mei j . l . is het secretariaat, met inbegrip van 
do import, overgenomen door de heer M. van Rekum, 
Charlotte de Montpensierlaan 22 I, Amstelveen. 
Corrcspondentic en dieren gelieve u dus in het vervolg 
aan dit adres le zenden. 
Het is zeker niet in het minst aan de encrgic van de 
heer Brehm te danken, dat de werkgroep tot haar 
huidige bloei gekomen is, en derhalve is het ver-
heugend de heer Brehm bereid te vinden als leider 
van de werkgroep te bijven. Namens de werkgroep-
leden betuig ik u, heer Brehm, hartelijk dank voor 
het vele werk, dat u in de afgelopen jaren ten bate 
van ons en onze liefhebberij hebt verricht. 

M. v. R. 

IMPORT DEPARTMENT. 
From July 15 to August 30 Mr. A. D. de Leeuw of the Import Department will 
be abroad and therefore no consignments of animals can be received at or 
shipped from his address in that period. 
IMPORTSTELLE. 
Vom 15. Juli bis zum 30. August wird Herr A. D. de Leeuw, Flihrer der Import-
stelle, im Auslande verbleiben und kann er keine Tiersendungen empfangen 
oder abschicken. 
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