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J. A. Nagtegaal, Den Haag: 

Echis carinaius carinaius (Mer rem) 
Vorig jaar in mei ontving ik van cen Zwit-
serse terrariumhouder een aantal kleine gif-
slangen. In dcze zending bcvonden zich twee 
stuks Echis carinatus, een in Duitsland tamelijk 
veel gehouden soort, die echter in Nederland 

validiteit van de laatste ondersoort wordt ech-
ter nog getwijfeld. 
Dcze gifslang heeft een groot verspreidings-
gcbied, dat zich uitstrekt over Marokko, Algiers, 
Tunis, Somaliland, de Soedan, Nigeria, Egypte, 

Echis carinaius carinatus Merrem 

zelden te zien is. Waarschijnlijk omdat het hier 
een zeer gevaarlijke slang betreft. 
Echis carinatus carinatus ( M e r r e m ) behoort 
tot de familie Viperidae. Enkelc wel zeer be-
kende geslachten van deze familie zijn Vipera, 
Bt'tt's en Athens1). Het geslacht Echis telt 
maar een soort, carinatus, met twee onder-
soorten: c. carinatus en c. rubra. Aan de 

Toln: F. Beeftink 

Saoedi-Arabie, West- en Midden-Azie. 
In deze landen bewoont de betrekkelijk kleine 
slang voornamclijk de droge, stenige gebieden, 
maar wordt ook wel aangetroffen in licht 
beboste terreinen, mits de bodem er zandig is. 
l) In gevangenschap zelden gehouden Groone Boom-
adders tilt de beboste gebieden van tropisch Afrika, 
Red. 
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Het voedsel van Echis carinatus bestaat vooral 
uit kleine knaagdieren en hagedissen. In de 
literatuur wordt vaak vermeld, dat zij ook in-
secten zoals reuzenduizendpoten (Scotopendra), 
schorpioenen, sprinkhanen en andere grote soor-
ten zou eten en ook kikkcrs zouden worden 
geaccepteerd. Daarvan heb ik echter niets 
kunnen merken. Ik heb geen scolopenders en 
schorpioenen voor een experiment kunnen be-
machtigen, maar wel heb ik getracht mijn dieren 
sabelsprinkhanen en grote kakkerlakken te laten 
verorberen, maar vergeefs, en ook vocder-
pogingen met kikkers bleven zonder resultaat; 
de soorten die ik aanbood waren Rana ridi-
bunda. Rana csculenta en Rana temporaria. 
Deze kikkers werden wel direct nadat ze in 
het terrarium werden geplaatst door de slangen 
..betongeld", daarna echter genegeerd. Ook na 
drie weken vasten werden geen kikvorsen ge-
accepteerd. Overigens zijn dit dezelfde resul-
taten als die van Z. Vogel in Praag, die geen 
van zijn honderden exemplaren er toe kon 
bewegen iets anders dan muizen of hagedissen 
te eten. 
De grondkleur van Echis carinatus carinatus 
is licht zandkleurig met roestbruine en lichte 
paarlmoerkleurige, golfvormige strcpen en 
vlekken. Op de kop is een matwitte of geel-
achtige tekening in de vorm van een kruis zicht-
baar, aan de voor- en achterzijde van deze 
kruistekening bevinden zich twee donkerbruine 
vlekken. Schubben op de romp in 27 tot 37 
rijen. De schubben zijn sterk gekield. Op-
vallend is de betrekkelijk lange staart: andere 
adders hebben een korte staart. Het bijzonder 
grote oog van deze slang is omgeven door een 
krans van zeer kleine schubben. Het oog zelf 
is lichtgeel van kleur, de samentrekbare pupil 
bruinzwart. De buik is wit als porcclein. Zo 
zien mijn exemplaren er uit; de kleuren lopen 
sterk uiteen bij deze soort en de al eerder 
genoemde ondersoort rubra heeft een tamelijk 
donkere grondkleur en de vlekken zijn hier 
roodbruin getint. 
Nu mijn ervaringen met deze dieren. Het eerste 
wat ik altijd doe wanneer ik nieuwe dieren 
ontvang, is nakijken of ze geen uitwendige 
parasieten hebben, de lengte opnemen en het 
gewicht noteren. Mijn beide dieren wogen 15 
gram en maten 250 mm. Ze waren toen on-
geveer een jaar oud. Het terrarium, waarin ze 
huizen, is niet groot: 60 x 30 x 30 cm. Ik heb 
het zeer eenvoudig ingericht met een laag zand, 
wat stenen en hier en daar een succulent en 
een kruidachtig gewas, waarvan ik de naam 
niet ken en gevonden heb in de omgeving van 
Nice. De verwarming van de bak heeft plaats 
met een 40 W a t t gloeilamp met helder glas. 
Daarmee kan ik de temperatuur op ongeveer 
25 graden C. houden. Schijnt de zon in het 
terrarium, dan loopt de temperatuur nog aan-
zienlijk op. 
Bij het voederen van de dieren gaat het als 
volgt toe: Zodra ik een muis in het terrarium 
heb losgelaten, komen beide slangen onmidel-
lijk in actie en wenden de koppen in de richting 
van het deurtje. Loopt nu een muis in de 

richting van de slangen, dan ziet men de koppen 
blikscmsnel de bewegingen van het diertje 
volgen; de muis wordt geen ogenblik uit het 
oog verloren. Als de slangen hongerig zijn, 
gaan ze de muizen achterna. Blijft er een 

Kop van Echis c. carinatus Foto: F. Bceftink 

stilzitten. dan komt Echis als het ware naderbij-
geslopen, brengt de hals in een S-bocht en 
stoot dan met enorme snelheid toe, waarbij niet 
te zien is, dat de muis ook werkelijk gebeten 
wordt, maar dat merkt men aan het gedrag van 
de muis, die na een beet opspringt, opzij valt, 
even met de poten trekt en dan al dood is. 
Soms heeft een beet niet zo'n snelle werking 
en loopt de muis met opengesperde bek voort-
durend op en neer, totdat na enkelc minuten 
verlamming intreedt. Slechts wanneer Echis 
zeer hongerig is, neemt zij ook hagedissen aan; 
toen de dieren nog jong waren voederde ik hen 
evenwel uitsluitend met jonge duinhagedissen. 
Volwassen Lacerta agilis sterven ongeveer 
3 minuten na de beet, ze zijn echter na 1 tot 
\x/2 minuut reeds verlamd. Muizen zijn eerder 
dood, het gif van de slang doodt ze vaak (als 
zij geruime tijd niet gegeten heeft) binnen 
30 seconden en steeds binnen 2 minuten. 
Opmerkelijk is de grote nieuwsgierigheid die 
deze beesten aan de dag schijnen te leggen. 
Steeds als ik het deurtje van hun terrarium 
open, wenden zij hun koppen naar mij toe en 
als ik het vocderhaakje in het terrarium steek 
— waarbij ik natuurlijk mijn hand er buiten 
houd — dan wordt dit door beide slangen ge-
volgd en betongeld. Ook ieder voorwerp, dat ik 
in de bak deponeer, eetbaar voor de slangen 
of niet. wordt aanstonds besnuffeld. Ze doen 
dat ook als ze geheel verzadigd zijn: muizen en 
hagedissen, die dan in hun verblijf gezet wor-
den, zullen ze niet aanraken, maar wel steeds 
met de tong aftasten. 
Het gezichtsvermogen van Echis carinatus is 
klaarblijkclijk zeer groot. Als men op enige 
meters afstand Iangs het terrarium loopt, volgen 
de slangen die beweging, die andere dieren 
zelden opmerken. Als een gebeten prooidier 
wegloopt en in een hoekje van het terrarium 
sterft, behoeven ze het ook niet te zoeken en 
weten blijkbaar waar het ligt. 
Als Echis zich bedreigd voelt, gaat de slang 
als volgt te werk: het lichaam wordt gclegd 
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in twee nauwe bogen, zodat de grove, gekielde 
schubben van de zijkanten van het lichaam 
tegen elkaar liggen. Het dier beweegt zich nu 
zo, dat de schubben over elkaar schuiven, wat 
een ruisend geluid veroorzaakt; naarmate de 
slang zich mecr bedreigd voelt, wordt het 
ruisen luider. Vervolgens stoot het dier met 
grote snelheid en heftigheid toe. soms ook met 
het gehelc lichaam over de voile lengtc, zodat 
het lijkt of het dier een sprong maakt. Lange 
tijd kon ik dit gedrag gemakkelijk opwekken 
door dc dieren even met het vocderhaakje aan 
te raken; nu hoef ik dat niet mecr tc proberen, 
want het levert geen resultaat meer op. Dit in 
tegenstelling met mijn dwergratelslangen, 
Sistrurus miliarius streckcri GI o y d en 
Sistrurus c. catenatus R a f i n e s q u e , die 
beginnen te ratelcn als men ze maar even stoort 

| 

*a . i l l 

De Sectiedienst is in en met LACERTA ver-
groeid. Aanvankclijk werd zij beheerd door de 
heer P. J. van der Werff, arts te Amsterdam 
en in 1946 is zij in mijn handen overgegaan. 
De dienst beoogt aan de hand van sectie op 
gestorven reptielen en amphibien vast te stellen, 
waaraan de dieren gestorven zijn. Gepoogd 
wordt om tussen de gevonden afwijkingen en 
de wijze waarop het dier gehouden is, gevoerd 
werd, ect. correlaties te vinden, om eventuele 
foutenbronnen op te sporen. Kortom, getracht 
wordt vast te stellen of er een zekere wetmatig-
heid bestaat tussen de complcxe milieufactoren, 
het gedragspatroon en de gevonden afwijkingen. 
Tenslotte wordt met de gevonden waarden ge-
zocht naar mogelijkheden om de gemaakte fou-
ten in de toekomst te vermijden en naar midde-
len om dc bestaande afwijkingen te elimineren. 
Bij de gestorven dieren zijn echter lang niet 
altijd duidelijke pathologisch-anatomische af-

en in ieder bewegend voorwerp bijten dat in 
hun nabijheid komt. 
In het jaar gedurende welk ik deze slangen 
verzorg, heeft het ene exemplaar 42 prooi-
dieren gegeten, en wel 40 muizen en 2 duin-
hagedissen; in deze tijd is dit dier met precies 
20 cm gegroeid tot een lengte van 45 cm, 
waarbij zijn gewicht met 33 gram is toegenomen 
tot 48 gram. Het dier is in dat tijdsverloop 
zevenmaal zonder enige hapering verveld. Het 
andere dier heeft 36 muizen op en 3 duinhage-
dissen; dit exemplaar is 17 cm gegroeid en 
meet nu 42 cm; weegt nu 43 gram, dat is 
28 gram meer dan een jaar geleden. Deze slang 
is vijfmaal verveld, terwijl bij de derde ver-
velling moeilijkheden ontstonden en de huidlaag 
scheurde. Na enige lauwe baden werd deze ver-
vervelling voltooid. 

J. Bovenkerk Jr., Amsterdam: 

De Sectiedienst 

wijkingen te vinden. Vaak ook verkeren de ter 
sectie gezonden dieren in een zodanige staat van 
ontbinding, dat het vaststellen van de doods-
oorzaak onmogelijk is geworden. 
Voor de beschrijving van de ziekteverschijnselen 
moet worden afgegaan op de door de eigenaar 
verstrekte gegevens; dat zijn die, welke hij be-
schouwt als atypisch voor het gedrag van de 
betreffende diersoort. 
Daar de waarnemingen van een afwijkend ge-
drag veelal gebrekkig zijn of dit gedrag niet als 
afwijkend herkend wordt, is het dikwijls moeilijk 
een juiste indruk tc krijgen. Dit berust niet alleen 
op een gemis aan ervaring in objectief waar-
nemen, maar evencens op de onbekendheid met 
wat wij tot het typische gedragspatroon in een 
niet natuurlijk milieu dienen te rekenen. 
Om echter tot een systematischc beschrijving 
van de afwijkingen en de daarmee gepaard 
gaande gedragingen tc komen, zijn, behalve dc 
secties, betrouwbare waarnemingen noodzakelijk. 
Het is daarom noodzakelijk om aan het labora-
torium een kleine observatiekliniek toe te voe-
gen, waarmede de mogelijkheid geschapen wordt 
een beperkt aantal zieke dieren exactcr gade 
te slaan en verschillende geneesmiddelen tc pro-
beren. 
Een beperkende factor is echter de financiele 
kant van dit streven. Veel moet er nog gedaan 
en aangeschaft worden. Er mocten dierenverblij-
ven komen, voor de verlichting en verwarming 
ervan moet gczorgd worden, er moeten instru-
menten en medicamenten gekocht worden, en 
dc meeste daarvan zijn duur. 
Een groot aantal geneesmiddelen welke bij 
overeenkomstige ziekten in de medische wcten-
schap en diergeneeskunde gebruikt worden, die-
nen op hun werkzaamheid bij poikilothcrme dic-
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ren getest te worden. Handboeken over de pa-
thologic en therapie bij deze dieren bestaan niet. 
Alles verkcert nog in een experimenteel stadium. 
De noodzakelijk te maken kosten kunnen niet 
ten laste komen van onze daarvoor te kleine 
vereniging. Zolang er nog in de meeste gcvallen 
gezocht en geexperimenteerd moet worden, kan 

gedaan om voor de observatiekliniek een onge-
veer overeenkomstige rij bakken te leveren. Ik 
dank deze mensen, cvenals de hecr A. Hazcvoet 
die de foto's bij dit artikel maakte, voor hun 
zeer gewaardeerde, prettige medewerking. 
Langzaam maar zekcr wordt de basis van onzc 
kcnnis verbrced, waardoor wij een bctcr inzicht 

van de eigenaars van de behandelde en onder-
zochtc dieren geen vergoeding worden verlangd. 
Daardoor kunnen onzc vorderingen niet anders 
dan langzaam zijn. 
Een oproep in ons blad LACERTA om overtol-
lige kleine bakjes, volglasaquaria en dergelijke 
leverdc niets op. Gelukkig zijn cr ook positieve 
punten tc noemen. Het Amsterdamse lid dhr. 
Gerekink maakte een fraaie reeks van vier ter-
raria, waarvan de foto u een detail toont. De 
heer Nedcrmcyer leverde het hout, het andere 
materiaal werd door de maker bijgevocgd. De 
redacteur van ons blad heeft mij de toezegging 

verkrijgen in de lcvensverschijnselen van onze 
dieren. 
Op uw medewerking reken ik door mij uw zieke 
dieren, liefst in een niet te ver voortgeschreden 
stadium, toe te sturen met zo nauwkcurig moge-
lijkc beschrijving van de gedragingen, tech-
nische gegevens van dc bak, zonncstand, ver-
warming, verlichting, beplanting, vochtigheids-
graad, voeding, andere dieren in de bak, etc. 
Slechts door een intensieve samenwerking en 
uitwisseling van gegevens komen wij tot een 
verantwoorde Iiefhebberij. 

Drs. L. Coomans de Ruder, Hilversum: 

Aziatische Cobra's 
Tot de voor mensen levensgevaarlijke gifslan-
gen behoren de Cobra's {Naja spec) , waarvan 
een aantal soorten in Afrika en Zuid-Azie voor-
komt. Schakelen we de in 1932 door de Duitse 
natuurondcrzocker GERD HEINRICH in het 
Mengkoka-gebergte (Z.O.-Celebes) ontdekte 
Blauwe Cobra (Naja celebensis) uit, waarvan 
slechts dit ene exemplaar bekend is, dan komen 
er in Zuid-Azie en Indonesie' slechts twee 
Cobra-soorten voor, namelijk de Brilslang (Naja 
naja) en de Koningscobra (Naja hannah). 
De meest bekende Cobra is de in India en 
Ceylon talrijk voorkomende Brilslang, de ,,Spec-
taled Cobra" of ,,Indian Cobra" (Naja naja 
naja). Dit is de „variato typica". de hoofd-
vorm. Zij is grotcr dan de meeste andere gco-
grafischc rassen, vooral groter dan de subspe-
cies in Indonesie, de zogenaamde eilandvormen. 
De Brilslang kan tot 2 meter lang en 5 centi-
meter dik worden. Zij kan de nek het wijdste 
uitspreiden. Op de rugzijde van het halsschild 

wordt dan een figuur zichtbaar, die enigszins 
de vorm heeft van een ouderwetse bril, waaraan 
zij haar populaire naam te danken heeft (zie 
figuur 1, links). 
Over Cobra's is veel geschreven en nog meer 
gefantaseerd. In de regel worden zij als zeer 
gevaarlijk, woest en agressief voorgesteld en 
al beschouw ik zeker het gif voor de Mens als 
levensgevaarlijk, haar woestheid en agressivi-
tcit vallen gelukkig nogal mee, vooral van o.a. 
de op Java voorkomende Zwartc Cobra (Naja 
naja sputatrix) en de Westborneo'sc miolepis. 
Het ras sputatrix is kleiner dan de vastelands-
vorm naja en veel donkerder gekleurd. Bij vol-
wassen exemplaren ontbreekt de brillentekening 
op het dorsalc gedceltc van het halsschild. Zij 
wordt ook wel Spuwslang genoemd, omdat zij 
het vermogen heeft dc adcmlucht met grote 
kracht uit te stoten, waardoor het zich in de 
bek bevindende gif, vermengd met speeksel, in 
fijne druppeltjes ver weg kan worden gcslin-
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gcrd. Deze subspecies komt in Indonesie voor 
op Java, Zuid-Sumatra, Celebes, Riouw, Banka, 
Billiton, Bali, Lombok, Sumbawa en het eilandje 
Komodo (West-Flores). Op Borneo leven de 
rassen miolcpis en paucisquamis. die veel op 
sputatrix lijken, doch waarvan de kop- en keel-
zijden respectievelijk geelachtig en geelachtig-
wit zijn. Noord-Sumatra wordt door een duide-
lijk herkenbare, afwijkend gekleurde ondcrsoort 
bewoond, die wij dc Nederlandse naam Zwart-

Mei 1957 ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan dezer Diergaarde, komt op pagina 11 
een foto voor van een Cobra, met als onder-
schrift ,,Een Cobra in aanvalshouding". Nu 
kunnen dieren zich in gevangenschap anders 
gedragen dan in de vrije natuur; vermoedelijk 
zijn ze prikkelbaarder en daardoor agressiever. 
Maar bij enkele ontmoctingen in West-Borneo 
met Cobra's is mij gebleken, dat een dergelijke 
houding, hoe dreigend deze er ook uitzict, nog 

Figuur 1. Links de Brilslang [Naja naja naja) uit 
India. Rechts de Zwart-wit Gevlekte Cobra (Naja naja 
leacodira) van N.O.-Sumatra. 

Uit: Dr. N. dc Rooij, The Reptiles ol the Indo-
Australian Archipelago, Brill N.V., Leiden, 1917. 
Cliche van de uitgever. 

wit Gevlekte Cobra (leucodira) zouden kun-
nen geven. Zij is op de bovendelen lichtcr bruin 
gekleurd dan sputatrix. De hals is grotendeels 
wit met enige grote en kleine zwarte vlekken, 
die vooral opvallen bij het aanncmen van de 
schrikhouding (figuur 1 rechts en figuur 2) . Op 
de Westkust van Sumatra komt nog een ander 
ras voor (sumatrana), dat een hele hals met 
een zwarte dwarsband en twee zwarte vlekken 
heeft. 
In de Jubileumkrant Blijdorp, uitgegeven in 

geen aanvalshouding is. Gelukkig niet. De 
slang staat gereed om aan te vallen, maar daar 
ze weinig agressief is, zal ze niet spoedig atta-
queren. Dat de mens, bij het zien van een zo 
bekende gifslag, hevig schrikt is te begrijpen. 
De slang heeft zich hoog opgericht, haar hals-
schild verbrced en met haar grote ogen loert 
zij in de richting van de rustverstoorder, al 
diens bewegingen nauwlettend volgend. Alle-
maal handelingen, die niet nalaten een diepe 
indruk op de menselijke toeschouwer te maken. 
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Vooral als de ge'irriteerde Cobra van kwaad-
heid duidelijk hoorbaar begint te sissen. Toch 
zou ik deze houding liever een s c h r i k h o u -
d i n g willen noemen. Hoe zou men het anders 
kunnen verklaren, dat in de jaren 1931 — 1934 
in Singkawang (West-Borneo) een groot aantal 
volwassen en jonge, doodgeslagen Cobra's (mio-
lepis) werden ingeleverd, die op erven, in bij-
gebouwen en zelfs in woningen waren aan-
getroffen, zonder dat een persoon door deze 
dieren werd gebeten? Als ze wcrkelijk zo arges-
sief is als men haar in de regcl voorstelt, zouden 
er ongetwijfcld in deze periode mensen door 

Cobra's zijn aangevallen. Niettemin blijft het 
zaak tegenover een dreigendc Cobra de grootst 
mogelijke voorzichtigheid in acht te nemen. 
Nadat ze zich door het aannemen van de 
schrikhouding duidelijk kenbaar heeft gemaakt, 
heeft men tijd genoeg om dc gcvaarlijkc plaats 
te verlaten; de Cobra zal de rustverstoorder 
niet achtervolgen. Blijft men staan. of drijft 
men de slang in het nauw, dan volgt spocdig 
de tweede fase. Zij maakt kauwende bewegin-
gen en het volgende ogenblik spuwt zij de aan-
valler een straal fijn verdeeld gif, met speeksel 
vermengd, in het gezicht. Deze laatste waar-
schuwing is in de rcgel voldoende, want wan-
neer er enige fijne druppeltjes van dit gif in 
de ogen zijn gekomen, beginnen deze dermate 
pijnlijk te branden, dat de mens een verdere 
aanval op dc slang niet kan uitvoeren. Al is 
dit uitgespuwde gif niet zo virulent, als dat van 
enige Afrikaanse Naja's 1 ) , het is toch zaak 
de ogen zo spoedig mogelijk met gekookt water, 
indien aanwezig met boorwater, uit te wassen. 
De prikkeling blijft nog wel enige dagen aan-
houden, doch verder ondervindt men hiervan 
geen narigheid. De Spuwslang is in staat het 
uitgespuwde gif, gocd gcricht, als een ,,spray" 
over een afstand van mecr dan twee meter 
weg te slingeren. Bij het spuwen wordt niet 
alleen het in de bek aanwezige gif, doch ook 
vocht uit de speckselklieren weggespoten. Een 
en ander gaat gepaard met een brommend ge-

luid. Dc Cobra is nu in hoge mate opgewonden 
en een aanval kan ieder moment volgen. 
Hoewel de Zwarte Cobra in het geheel niet 
zeldzaam is en zelfs in steden voorkomt, is het 
aantal beetgevallen in Indonesie gering. Uit 
de literatuur is mij gebleken, dat in de periode 
1912 —1920 in de ziekenhuizen van gehee! Indo-
nesie 17 personen met Naja-beten werden be-
handeld, warvan er slechts 7 stierven. Vergelijkt 
men deze cijfcrs met de officiele cijfers van 
cijfers van mensen, die aan slangenbeet stierven 
in India en Ceylon, namelijk jaarlijks respec-
tievclijk 20.000 en 200—300, dan lijken deze 

cijfers, vooral die uit India, onwaarschijnlijk 
hoog. Al heeft India veel meer soorten gif-
slangen dan Java, namelijk minstens 30 tegen 
12 op Java en al komen er in India ongeveer 
10 maal zoveel inwoners voor, dan is het 
getal 20.000 nog niet te verklaren. Er is dus 
iets niet in orde met die officieel gepubliceerde 
opgaven uit India. In BREHM's ,,Tierleben" 
(1915) wordt sterke twijfel aan de geloofwaar-
digheid dezer cijfcrs uitgesproken. India-kenners 
zijn van mening, dat in dit cijfcr van 20.000 
ook sterfgevallen zijn verwerkt, die het licht 
der openbaarheid niet kunnen verdragen. Ge-
noemd worden de zelfmoorden der weduwen 
(soms onder morele pressie, soms zelfs met 
daadwerkelijke medewerking van de familie 
der overleden echtgenoot). waartegen dc Rege-
ring streng optrad, maar die niettemin nogal 
vaak schenen voor te komen. Om allerlei moei-
lijkhcden te voorkomen gaven Indiasc hoofden 
als doodsoorzaak op: slangenbeet. 
Het Naja-gif tast niet, zoals het Adder-gif, het 
bloed en de bloedvaten aan (haemarrhaginen), 
doch werkt op het centrale zenuwstelsel in 
') R. M. ISEMONGER vertelt in zijn boek ,,Snakes 
and Snake-Catching in Southern Africa" (1955), dat de 
,,Black-necked Cobra" (Naja nigricollisj en de ,,Ring-
hals" o( ,,Spitting Snake" fHemachatus haemachales) 
echte spuwslangen zijn. Als spuwgif in de ogen komt, 
moeten deze zo spocdig mogelijk worden uitgewassen 
met een slappe permangaanoplossing, of desnoods met 
mclk, om gedeeltelijke of algehele blindheid te voor-
komen. 

^ 

\ i* 

Figuur 2. De Zwart-wit Gevlekte Cobra (Wo/a naia leacodlra) van Noordoost Sumatra. 
Foto: H. Bartels, Pematanq Siantar 
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(neurotoxinen). De dood van de patient is dan 
een gevolg van ademhalingsstilstand, vcroor-
zaakt door een verlamming der zenuwuitcinden 
in de ademhalingsspieren en van het adem-
halingscentrum. 
Al is het niet mogelijk, vooraf dc uitwerking 
van de beet van elkc gifslang nauwkeurig te 
bepalen, daar deze te zeer afhankelijk is van 
bijomstandigheden (o.a. de plaats van de wond, 
de hoeveelheid ingebracht gif. de lichamelijke 
conditie van dc patient, enz.) toch kan men 
vermoedclijk wel zeggen, dat het gif van de 
Indonesische rassen van Naja naja minder viru-
lent is dan dat van de Koningscobra (Najah 
hannah — zie slotartikel) en van enkcle Afri-
kaanse Naja-soorten. In icder gcval hebben 
personen die door een Zwarte Cobra zijn ge-
beten, zelfs zonder directe geneeskundige be-
handeling, de beet overleefd. 
ISEMONGER (zie noot) is van mening, dat 
de Zuidafrikaanse Naja's alle dodelijk giftig 
zijn en dat de dood een paar uur na de beet 

kan intreden als deze wordt verwaarloosd. Maar 
ook de normaal toe te passen ..eerste hulp"-
maatregclen zijn bij deze soorten niet voldoende 
als niet onmiddellijk een injectie met anti-slan-
gengif serum kan worden tocgediend. Hij be-
schrijft het tragische sterf gcval van Bertie 
PEERS, de cigenaar van een slangenfarm in 
Kaapstad, die tijdens een demonstratie van zijn 
slangen ongelttkkigcrwijze op een van zijn 
cobra's trapte, die hem in de rechtcr enkcl beet. 
Hocwel hij zeer kort na de beet in het Gover-
nementslaboratorium te Kaapstad de nodige 
injecties krecg en de wondjes deskundig werden 
bchandcld, verslechterde zijn toestand geduren-
de de nacht dcrmate. dat hij dc volgende mor-
gen vroeg naar het hospitaal moest worden 
overgebracht, waar hij in een ijzeren long werd 
geplaatst. Twee uur na aankomst in het zie-
kenhuis (17 uur na de beet) overleed, ondanks 
alle genomen maatregelen, deze zeer bekwame 
slangenvanger. De schuldige was een 3 voet 
lange Kaapse Cobra (Naja nivca). 

(Wordt vervolgd). 

W. G. van Oyen, Den Haag: 

De wettelijke bescherming van 
amphibien en reptielen 

Over het nut van natuurbehoud in ethisch en 
aesthetisch opzicht is men het wel eens. Elk 
gecivilisecrd land heeft wetten en verordenin-
gen op dit gebied en Nederland slaat, in inter-
nationaal verband gezien, een vrij goed figuur. 
Men kan slechts betreuren dat het criterium 
waarnaar in vele landen een dicrsoort wcttig 
beschermd is, zo cenzijdig gesteld is. Men gaat 
n.l. veclal uit van het criterium van nut en 
schade, zeer relatieve factoren en in de natuur 
niet bestaand. In de natuur is slechts sprake 
van het doelmatige, nut en schade zijn mense-
lijkc begrippen. in de verhouding mens-natuur 
kunnen wij verschillende phasen ondcrkennen, 
waarin voor ons hier de integratieve dc be-
langrijkstc is. Hieronder verstaan wij een hou-
ding ten opzichtc van de ons omringende wcreld, 
waaraan ten grondslag ligt de gedachte, dat 
wil ons verblijf op aarde onder optimale voor-
waarden bestendigd zijn, wij dan voortdurend 
moeten letten op icder afwijking in het cven-
wicht tussen bodem, plantendek, dierenwcreld 
en in laatste instantie ook dc mens. 
Terwijl het aantal dicrsoorten, dat in de ver-
schillende landen wettclijke bescherming geniet, 
groot is valt het op dat dit altijd de z.g. hoqere 
diersoorten zijn, de zoogdieren en vogels. Van 
reptielen en amphibien is bijna nooit sprake. 
Dit heeft verschillende oorzaken. Ten eerste 
acht men het mecstal niet nodig deze diersoor-
ten te beschermen, en ten tweede is men niet 
op de hoogte van hun biologic. 
Terwijl in ons land de bescherming van rep-
tielen en amphibien lange tijd geen vraagstuk is 
gewcest, is dit in andere landen wel het gcval. 

Wij noemen b.v. slechts de wercldhandel in 
repticlenhuiden, die zich sinds 1925 gestadig 
heeft uitgebreid. Door betere bewerking der 
huiden werden zij voor de leerindustrie even 
bruikbaar als die van geiten of runderen. De 
vraag er naar werd zelfs groter toen het bleek, 
dat zij duurzamer en gemakkelijkcr te verwer-
ken waren dan andere vellen. Een geweldige 
milloenenafzet was het rcsultaat van de vraag, 
Dit heeft reeds in verschillende landen geleid 
tot ernstige verstoring van het biologisch even-
wicht (ratten- en veldmuizenplaag!). De voor-
naamstc leveranciers van huiden zijn de slangen, 
waranen en krokodillen. Van deze laatste is 
vooral de Noordamcrikaanse Alligator onaf-
gcbroken vervolgd. In 1902 bedroeg dc vangst 
nog ongeveer 140.000 stuks; in de laatste jaren 
groeidc dc vraag, maar nam de opbrengst zeer 
sterk af. Thans is de soort in vele oorspronke-
lijke gebieden uitgeroeid en treft men maat-
regelen om het restant te redden, zoals wij nog 
zullen memoreren. 
Ons land, waar alleen de kikvorsen een zekcre 
wettelijke bescherming genieten, vcrkcert in de 
omstandigheid, dat een groot deel van de herpe-
tofauna vertegenwoordigd is in dc bestaande 
natuurreservaten. 
Op het gebied van wettclijke maatregclen gaat 
Duitsland het verst, men huldigt er n.l. de 
gedachte van de bescherming om het dier zelf 
als integrcrend deel van het landschap. 
Verschillende soorten reptielen en amphibien 
zijn volledig beschermd en mogen alleen gevan-
gen worden om zuiver wetenschappelijke rede-
nen, terwijl de bescherming van andere soorten 
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zovcr gaat, dat de vangst voor handelsdoel-
einden strikt vcrboden is, maar den terrarium-
houder toegestaan wordt er enkele voor prive-
gebruik te vangen. Zo ver zijn wij in ons land 
nog niet en het is de vraag of een dcrgelijke 
algehele bescherming praktisch uitvoerbaar zou 
zijn, al zijn wij van mening dat onze wetgeving 
in dit opzicht zeker aanpassing behoeft. 
Brachten wij in het voorgaande hoofdzakelijk 
de directe bedreiging door de mens van dc hcr-
pctofauna tcr sprake, dan moeten wij thans een 
niet minder funeste, secundaire factor noemen. 
n.l. de vernictiging van biotopen door intensieve 
cultivering van natuurgebieden, een feit dat wel 
een der ernstigste vraagstukken vormt van de 
modcrnc maatschappij. 
Cultivering is vaak onvermijdclijk, maar dan 
moet men ook zorgen voor voldoende natuur-
reservaten om bepaalde diersoorten in stand te 
kunnen houden. 
Door overbevolking en excessieve cultivering 
is voor vele landen reeds het moment genaderd, 
dat zij ook de bedreigde herpetofauna in de 
beschermende maatregelen zouden moeten op-
nemen. In enkele landen geschiedde dit ook. In 
ons land b.v. kennen wij sinds kort een klcin 
reservaat, speciaal voor de Vrocdmeesterpad 
in het leven geroepen. Andere voorbeelden zijn 
nog een rcservaat voor pythons in Nyassaland 
(O.-Afrika) en enkele eilandjes voor de kust 
van Nieuw-Zceland waar de Brughagedis be-
schermd wordt. 
Een van de landen, die wel zeer te lijden hebben 
gehad van onoordcelkundige exploitatie zijn 
dc Verenigde Staten van Noord-Amcrika. Als 
reactie hierop ontstond een intensief streven 
tot natuurbehoud, waaraan ook dc overhcid 
deel heeft. De modernc inzichten hebben ook 
hier tot het besef geleid, dat de natuur niet 
straffeloos aangctast kan worden. In vele staten 
zijn dan ook beschermende maatregelen getrof-
fen. Ons interessecrt hier vooral de mate, 
waarin de Amerikaanse herpetofauna bij deze 
maatregelen is betrokken. Hierovcr kunnen wij 
enkele gegevens mededelen, die wij danken aan 
het verslag, dat Roger Conant in 1956 ter ge-
genheid van dc jaarlijkse bijeenkomst der 
American Society of Ichthyologists and Herpe-
tologists uitbracht. In dit verslag werd de uit-
slag van een onderzoek weergegeven, nadat 
aan de Departementen voor Jacht en Visserij 
van elk der vele staten en territoria een schrij-
ven was uitgegaan met de vraag of, en zo ja 
op welke manier enig reptiel of amphibie be-
scherming genoot. Van bijna alle staten en 
territoria werd antwoord ontvangen. Wanneer 
wij nu overgaan tot de bespreking der ver-
schillende beschermde soorten, zal blijken dat 
er belangwckkende gegevens voor de dag 
kwamen. 
Een die vanouds de culinaire belangstelling 
trok is de schildpad Malaclcmys centrata, de 
z.g. Diamondbacked Terrapin. In verschillende 
staten wordt deze soort beschermd. Echter heeft 
Noord-Carolina niet langer een schildpadwet, 
en dit is interessant, want het weerspiegelt de 
snel voortschrijdendc vermindcrdc belangstelling 
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in culinair opzicht voor dit dier. Terrapinsoup 
wordt nog opgediend in sommige hotels en prive 
clubs Philadelphia, welke stad enkele tientallen 
jaren geleden een grote en belangrijke markt 
was voor de verkoop van Malaclcmys. De 
vraag is thans echter gering. 
Merwaardige omstandigheden komen soms voor 
de dag, zoals het volgende: in de staat New-
York, waar de bepalingen kennelijk zonder de 
hulp van een zooloog zijn opgesteld, zijn kik-
vorsen ondcr de viervoetige dieren geclassifi-
ceerd en officieel in de jachtwet opgenomen. 
Larven zijn echter niet beschermd, daar zij geen 
viervoeters zijn! 
Enkele staten en territoria bezitten wetten of 
wettelijke bepalingen, die thcoretisch vollcdige 
bescherming bieden aan bepaalde reptielen. De 
Woestijnschildpad (Gophcrus) mag niet ge-
vangen worden in Nevada; in Californie mag 
men hem bezitten, maar niet kopen of vcrkopen. 
Verstoring van nestelende zceschildpadden en 
hun eieren is vcrboden in Zuid-Carolina. 
Georgia, Florida en Porto Rico. De grote grond-
lcguaan Cyclura stcjnegcri geniet ambtelijke 
bescherming op Mona Island bij Porto Rico. New 
York beschcrmt land- en mocrasschildpadden en 
Californie de Diamondbacked Terrapin, en hier 
stuiten wij op een interessant nomenclatorisch 
aspect, want Malaclcmys is niet inhcems in 
Californie en kennelijk slaan de bepalingen op 
dc Pacifische MoerasschiIdpad,C/cmm</s mar-
morata! Arizona beschcrmt niet alleen de 
Padhagedis (Phrynosoma) maar ook de ver-
giftigc Kralen- of Korsthagedis (Helodcrma). 
Zevenentwintig staten en het Territorium 
Hawaii regelen de vangst van kikvorsen door 
het instellen van gesloten seizoenen en door 
bepalingen die de apparatuur voor de vangst 
betreffen, alsmedc door het vaststellen van een 
minimum-grootte. Dc bepalingen varieren ten 
zeerstc, zelfs in staten die elkaars directe buren 
zijn. De meeste staten noemen speciaal de 
Brulkikvors (Rana catcsbciana). maar ook 
andere soorten worden soms genoemd, zoals 
b.v. in Colorado en in Louisiana. 
Er is nog een gesloten seizoen voor de Dia-
mondbacked Terrapin in zes staten. Pennsyl-
vania beschermt dc schildpad Clemmys insculpta 
van Maart tot November. Verschillende staten 
hebben regelingen getroffen betreffende de 
mazen van nctten, zodat de kleinerc soorten 
schildpadden en de jongen van grotere soorten 
kunnen ontsnappen. 
Louisiana beschermt ook dc bekende Roodkeel-
Anolis (Anolis carolinensis). Het is verboden 
deze soort te vangen tussen 6 uur des avonds 
en 6 uur des ochtends, behalve voor opvocd-
kundigc en wctenschappelijke doeleinden. Ook 
mag dit dier slechts met vergunning uitgevoerd 
worden. 
Zowel Georgia als Floriada beschermen de 
Alligator, en in Florida is de verkoop verboden 
behoudens vergunning. Dit heeft geresultccrd in 
de import van grote aantallen baby-kaaimannen 
voor dc verkoop aan toeristen, waarvan dc 
meeste hun aanwinst aan een langzame dood 
ondcrwerpen of hen aan dierentuinen schenkeu 



die ze niet nodig hebben. Zo ontving dc dieren-
tuin in Philadelphia alleen al 200 jonge kaai-
mannen in het afgelopen jaar! 
Met uitzondering van Texas hebben de meeste 
staten en territoria. die in het bezit zijn van 
wetten wettelijke bepalingen op het gebied der 
bescherming van reptielen en amphibien, het 
probleem sericus benaderd. Wij zijn niet te 

Tenslotte willen wij er nogmaals op wijzen, dat 
de wettelijke bescherming van reptielen en 
amphibien enerzijds afhangt van de uitvoering 
der betreffende maatregclen en het naleven der 
bepalingen, en andcrzijds van de integrale 
handhaving van de levensgemeenschappen der 
betreffende soorten. 

Deze loto van leguanen op de markt van 
Cristobal in Panama geeft een goed beeld van 
de wrede wijze waarop men sinds onhcuglijkc 
tijden gevangen leguanen, bestcmd voor con-
sumpUe. marktklaar maakt. Nadat onderkaak 
en neustussenschot zijn doorboord en de bek 
is dichtgesnoerd, breekt men de tenen der 
dieren en bind! hun met de pezen de poten 
op de rug samen. Dikwijls hakt men dan nog 
een stuk van de ,,nuttcloze" staart af. Vaak 
worden de dieren zo nog lange tijd bewaard. 
Dit zijn praktijken waarin verandering moet 
komen. 

Foto: Dr. I. Eibl-Eibesfeldt 
Cliche ons afgestaan door Alfred Kernen 
Verlag, Stuttgart 

weten kunnen komen, in welk opzicht Texas 
hierin heeft gcfaald. 
Gegevens omtrent de wijze van naleven der 
bepalingen zijn niet bekend. Wel vermoedt men, 
dat de meeste uitvoerende organen loyaal dc 
bepalingen die hun rayon gelden, nakomen en 
de betreffende soorten de hun tockomendc be-
scherming doen toekomen. 
Vanzelfsprekend betreffen de meeste wetten 
dieren voor consumptiedoeleinden, in hoofdzaak 
kikvorsen en schildpadden. Maar het is be-
moedigend op te merken dat enkele soorten, 
zoals de Padhagcdis, de Woestijnschildpad en 
de giftige Kralenhagcdis bescherming genieten 
om hun acsthctische waarde en niet slechts 
omdat zij goed smaken of leveranciers van leer 
zijn. Dit is een stap voorwaarts die alle natuur-
beschermers zullen toejuichen. 

Naschrift: Van dc heer Wijffels ontvingen wij 
nog enkele interessante gegevens. Het blijkt, dat 
in de rcpubliek Haiti de bescherming van krui-
pendc dieren zeer ver gaat. Daar zijn wettelijk 
beschermd de hagedissen van de geslachten 
Cyclura. Ameiva en Mabuya en „six species 
of floral lizards as well"; vermoedelijk zullen 
daaronder Xiphoccrcus en Anolis ricordii vallen. 
In de Dominicaansc republiek genieten bescher-
ming ..iguanas, caimanes and reptiles". O p 
Cuba alle krokodillen, met name Crocodylus 
rhombifer. In Jamaica is Cylura klaarblijkclijk 
niet beschermd. op de Kaaiman-Eilanden wel. 
Natuurlijk geldt ook voor deze soorten, dat 
bescherming slechts effecticf is indien de uit-
voerende organen kunnen zorgen voor toezicht 
op dc naleving der wettelijke bepalingen. 

J. Walig, Krommenie: 

Een treurige ontdekking 

In begin mei van het vorige jaar ging ik vaak 
met een stel kameraden 's avonds zwemmen. 
Wij kozen daarvoor niet het zwembad. maar 
een plas, de Noorder Ham, de vroegere walvis-
haven van Noord-Holland. Toen we daar weer 
eens op een avond aan het zwemmen waren en 
ik even aan de kant zat uit te rusten, hoordc 
ik verscheidenc kikkers kwaken en daar door-
heen klonk ook het geluid van padden. 
lets verder in het weiland stond een watermolen 
van het Amerikaanse model, dat hier veel voor 
bemaling wordt gebruikt, en daar vandaan 
kwam het gekwaak. Ik dacht meteen aan mijn 
ringslang thuis en ik wilde wel een kikker 

voor hem vangen. Ik ging dus op het kwaken 
af. In het aangrenzende slootje bij de molen 
waren geen kikkers te vinden; het geluid van 
de dieren klonk ook niet vanuit dit slootje, 
maar kwam van dichter bij de molen. Ik liep 
er heen en van wat ik daar zag ben ik werkelijk 
geschrokken, 
Zo'n molen bestaat uit een bctonnen put, waarin 
aan dc ene kant door een opening in de wand 
water uit de drainagesloot wordt toegelaten, 
dat in de molen door windkracht omhoog wordt 
gebracht en aan de andere zijde in het afvoer-
kanaaltje wordt geloosd. 
Er was die avond geen wind en de molen stond 
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stil, waarschijnlijk al gedurende verscheidene 
dagen. Het had al enige tijd niet meer geregend, 
zodat de drainagesloot geen water aanvoerdc. 
Onder in dc put, ongeveer 20 cm beneden de 
toevoeropening, stond een laag water, waarin 
minstens 50 kikkers dreven, een tiental daarvan 
nog levend, de rest dood en voor een deel reeds 
in gevorderde staat van ontbinding. Het was 
een verschrikkelijk schouwspel; de levende 
dieren bleken tot springen niet meer in staat. 
Het geheel lokte veel vliegen, wat wellicht 
een verklaring is voor de grote verzameling 
kikvorsen. Eenmaal in de put terechtgekomen, 
konden zij zich daaruit niet meer vcrlossen, want 
de laag water was ongeveer 30 cm hoog, zodat 
dc dieren zich voor een sprong niet konden 
afzetten. 
Ik heb direct mijn vrienden gerocpen en we 
hebben toen met vcreende kracht de molen in 
beweging gebracht. Daardoor Hep de put vol 
water en spoelden de dode en levende kikvorsen 
tcrug in de laagst gelegen sloot, waarin, naar 
ik hoop, de overlevenden zich hebben kunnen 
herstellen. 

• 

Met di t dubbelnummer besluiten wij de vi j f -
t iende jaargang. Per 1 oktober vangt het zes-
tiende verenigingsjaar aan en dan is opnieuw 
contr ibut ie door onze leden verschuldigd. Ge-
woonli jk wordt een belangri jk gedeelte van de 
contributie-gelden door middel van postkwitan-
ties door onze Penningmeester gei'nd. Dit is 
echter een zeer t i jdrovende en voor onze leden 

Als er nu elke maand zo'n serie kikvorsen en 
padden door iederc molen van dit model wordt 
opgeeist — er stonden er op het aangrenzende 
weiland nog een stuk of tien — en dat ge-
durende al die jaren waarin ze nu gebruikt 
worden, dan wordt het wel hoog tijd om hier 
een voorziening te treffen, waardoor de am-
phibien dit lot wordt bespaard. Ik heb er vaak 
over nagedacht, maar een afdoende oplossing 
zou ik niet kunnen geven. 

N a s c h r i f t : Naar aanleiding van het boven-
staande heeft onze vcreniging direct de nodige 
stappen bij de overhcid ondernomen. Als ant-
woord ontvingen wij de mededeling, dat het 
wellicht mogelijk is door betrekkelijk eenvoudige 
voorzieningen verbctering te brengen in de 
signaleerde situatie. De Directeur van het Staats-
bosbeheer is verzocht de mogclijkheden daartoe 
te doen onderzocken. Wij danken dc Heer 
Walig voor het signaleren van dc misstand. 
Red. 

H. W. OHreins, Deventer: 

De voeding van 
Coronella austriaca 
met 2 foto's van de schrijver 

Het houden van gladde slangen levert voor veel 
terrariumhouders moeilijkhcden op, omdat het 
vccdsel van deze dieren — dat voor zover be-
kend, uitsluitend uit hagedissen en hazelwormen 
bestaat — in vele streken van ons land niet vol-
doende voorhanden is en men overigens ook niet 
graag deze dieren, waarvan men in het terrarium 
zoveel genoegen kan beleven, als voederdieren 
gebruikt. 
Nu is er misschien een oplossing voor die moei-
lijkheden, waarmede, gezien herhaalde nood-
kreten in oudere jaargangen van LACERTA, 
al meer terrariumhouders te kampen hebben 
gehad. 
Vorig jaar September ving ik op de Veluwe 
een volwassen gladde slang, welke een afwijken-
de tekening vertoonde. De vlekken aan de rug-
zijde waren namelijk zodanig versmolten, dat 
er een zig-zag streep was ontstaan, die deed 
denken aan de tekening van de adder. Omdat ik 

kostbore onderneming. Doarom wil len wij alien 
vriendeli jk en met nadruk verzoeken hun b i j -
drage in de komende weken over te maken op 
postrekening no .461084 ten name van Pen-
ningmeester LACERTA, Deventer. De mede-
werking, die U zo kunt verlenen, is heel be-
langr i jk! 

AAN DE LEDEN 
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zelf geen ruimte voor de gladde slang had, werd 
daar een plaatsje voor gezocht bij een kennis. 
Deze zag op 4 November j.l. een jonge gladde 
slang door het terrarium scharrelen en bij verdcr 
zoeken vond hij er nog vier. 
Een van deze jongen kreeg ik weer om te pro-
beren hem op te fokken. Allerlei insecten heb 

stukjcs kippenvlees, als die hem in de bek ge-
duwd werden. Andere soorten vlees werkte hij 
steeds weer naar buiten. 
Hoewel de gladde slang, gezien zijn versprei-
dingsgebied, waarschijnlijk in zijn leven wel 
nimmer een visje zal tegenkomen, hield ik hem 
toch eens — uitgaande van het feit, dat ik zelf 

S 
ik hem voorgezet maar hij at nicts, alleen melk 
en water half om half nam hij heel goed en 
daarmee heb ik hem door zijn eerste verveling 
heengeholpen. Eind December probeerde ik hem 
in winterslaap te krijgen, maar dat lukte niet 
best en toen hij, na enkele weken in de kou 
gestaan te hebben, nog steeds traag rondkroop. 
werd hij weer naar de wnrme huiskamer over-
gebracht. Op zijn voeding van melk en water 
deed hij het goed en af en toe at hij een paar 

graag een harinkje eet en toch niet in de zee 
thuishoor — een dood, ontschubd visje voor, 
een voorntje van 2'/: cm. Hij hapte er vlot naar 
en na drie kwartier was het visje, dat rijkelijk 
groot voor hem was, verdwenen. Binnen drie 
weken heeft hij nu al vijf visjes verorberd en 
hij groeit uitstckend. 
Het zou wel interessant zijn te vernemen of 
andere houders van gladde slangen met het 
voeren van visjes ook succes hebben. 

S. H. Kattouw, Delfzijl: 

Ervaringen met de dieren in mijn woestijnterrarium 
Over mijn ervaringen met het woestijnterrarium, 
dat ik beschreven heb in LACERTA, 14e jaar-
gang nummer 5, wil ik hieronder wat vertellen. 
Er zijn enkele wijzigingen in de bevolking er-
van, want de twee woestijnleguanen, Dipso-
saurus dorsalis. hebben het ondermaanse vaar-
wel gezegd. Nadat ze het ruim anderhalf jaar 
hadden volgehouden, gingen ze in de herfst 
van 1956 verzwakken en zijn, dc een veertien 
dagen na de andere, in de winter gestorven. 
Deze prachtige hagedissen zijn geen gemakke-
lijke terrariumdieren en de moeilijkheden schijnen 
vooral te schuilen in de voedselvoorziening. Zc 
accepteren vrij regclmatig mcelwormen en lar-
ven van wasmotten, maar de hoofdschotel zien 
ze graag in de vorm van stukjes slablad en 
bloemen, kost waarmee een verzwakkend dier 
al heel moeilijk weer in goedc conditie ge-
bracht kan worden. 
Dc padhagedissen doen het nog steeds goed; 
het zijn bultengewoon sterke dieren. In de barre 
winter van 1955 op 1956 kon ik een sterke 
nachtelijke afkoeling van het terrarium niet 
voorkomen, temeer omdat toen juist ook de 

bodemverwarming defect raakte. De tempe-
ratuursdalingen tot ongeveer 6 graden C. heb-
ben ze echter goed doorstaan. Ik voer mijn 
hagedissen steeds in de middaguren en zeer 
regclmatig, 5 of 6 maal per week. Verder krijgen 
de padhagedissen iedcrc dag tc drinken, waar-
bij ik hen druppels water — vermengd met 
Dragavit 8 — op de punt van de snuit laat 
vallen. Dit water waaraan enkele druppels van 
dit in water oplosbare vitaminepreparaat zijn 
toegevoegd, wordt icderde dag opnieuw ver-
strekt en is steeds vers. Een of twee malen per 
week worden de padhagedissen besproeid. Ze 
krijgen vooral mcelwormen en kakkerlakken te 
eten. welke laatste ze heel graag lusten. Ook 
wasmotten hebben zc graag, maar mijn kweek 
daarmee gaat op het ogenblik erg slecht. 
Dc Anolissen hebben na twee maanden beden-
ken eindelijk ook kakkerlakken willcn accep-
teren en eten ze nu bijzonder vlot. 
De bevolking van het terrarium is verder uit-
gebreid met vier muurhagedissen en een Zuid-
afrikaanse gordelstaarthagedis, dieren die het 
uitstckend doen. Ook heb ik een tijdje een 
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denappelskink gehad (Tiliqua rugosa) en de 
padhagedissen waren aanvankelijk erg bang 
voor de kolos. Bij zijn naderen bliezen ze zich 
helcmaal op en stelden ze zich dwars voor de 
skink op, met het grote, ronde rugoppervlak 
naar de nieuwe terrariumbewoner toegewend. 
Korte tijd daarna waren ze echter aan zijn 
gezelschap gewoon en af en toe maakten de 
padhagedissen zelfs een rit op de brede rug van 
de ruige Australier. Toch kon ik die Tiliqua 
niet langer in mijn terrarium houden. Hij be-
vuilde het zand met zijn uitwerpselen zo erg, 
dat hij een gevaar voor de padhagedissen werd. 
Bovendien riekt de ontlasting van de denappel-
skink nogal. Toen een van de padhagedissen 
een lichte oogontsteking vertoonde heb ik de 
knoop doorgehakt en dc Tiliqua naar Artis ge-
stuurd, waar men er heel blij mee was. 

Jammer genoeg vinden wij tegenwoordig in ons 
blad maar betrekkelijk weinig meer over onze 
inheemse dieren, die vaak in onze bakken ver-
drongen worden door hun tropische verwanten, 
waarvan we immers ook in de winter plezier 
hebben. Zo gaat het ook met Rana arualis, de 
Heikikker, die de verzorging in het terrarium 
toch zeker wel waard is. 
Hier in Brabant is die welgebouwde kikvors 
regclmatig te vinden, maar nooit zo talrijk als 
de soorten temporaria en csculenta. Om hem te 
vangen moet men zijn op vochtige heide of ook 
wel op een wat verwilderd stuk grasland in de 
butirt daarvan; nooit heb ik hem op ander ter-
rein aangetroffen. Ook ten noorden van 's-Her-
togenbosch, waar de grond zwaar is van de 
klei van dc Maas, heb ik het dier nooit kunnen 
vinden. Stemt die waarneming overeen met die 
van andere leden? 
Over het verschil tussen Rana arvalis en Rana 
temporaria werd reeds enige malen eerder ge-
schreven. zodat ik kan volstaan met te zeggen. 
dat de Heikikker slanker is dan temporaria en 
een smallere en spitsere kop heeft. Aanzienlijke 
kleurverschillen komen in deze soort veelvuldig 
voor. Enkele exemplaren lijken in kleur sterk 
op de Bruine Kikvors, de meeste zijn echter 
scherper getekend en het bruin heeft een meer 
olijfachtige tint. Veel dieren, vooral mannetjes, 
hebben een mooie. scherp begrensdc gele band 
op de rug. 
In het veld is de Heikikker veel vluggcr dan 
de Bruine Kikvors. Een geschrokken Rana 
temporaria springt plompverloren weg en kan 
met een snelle grcep gemakkelijk gepakt wor-
den. Anders gaat het bij het vangen van Rana 
arualis die mecstal met snelle, korte sprongetjes 
ongeveer een meter wegvlucht en zich daarna 
meesterlijk tussen heide en gras verbergt. Zoe-
ken heeft dan weinig zin meer, want zelden 
zal men de kikker nog kunnen vinden. 

De uitwerpselen van de andere hagedissen ver-
wijderde ik aanvankelijk ook steeds uit het zand, 
maar aangezien die erg klcin zijn en snel kurk-
droog worden, laat ik ze nu maar liggen. Op 
gczette tijden schep ik al het losse zand uit 
het terrarium en was het weer schoon, waarbij 
alle ongerechtigheden worden verwijderd. 
Ook aan de ventilatie van de bak heb ik wat 
vcranderd. De kokcr met het lampje, waardoor 
verwarmde lucht in het terrarium gezogen 
wordt, heb ik dichtgemaakt, want dat haalde 
niets uit. Het kleine open hockjc boven in de 
bak geeft klaarblijkclijk voldocndc luchtver-
versing en ik ben er dan ook van overtuigd, dat 
het niet nodig is om — zoals zo vaak wordt ge-
schreven — een van de zijwanden geheel of 
qedecltelijk uit horrengaas tc maken. 

Aanvankelijk zijn deze kikvorsen in het terra-
rium nogal schuw, maar zc wennen spocdig 
en worden snel ,,handtam". De bak voor dcze 
dieren kan heel mooi ingericht worden met een 
eiken- of bcrkenstronk, omgeven door heide. 
gentiaan en wat er zoal verder op de vochtige 
heide groeit. Indien een dergelijk terarium op 
een balkon of in dc tuin gcplaatst kan worden. 

1 

Rana arvalis arvalis N i 1 s s o n 
Foto: J. Th. ter Horst 

zal het het beste voldoen. Het is ook wel moge-
lijk de bak in huis te houden, maar van de 
planten kan men niet veel verwachten als ze 
niet veel licht, zonneschijn en dagelijks verse 
lucht krijgen. Een aardig poeltje hoort in dit 
terarium wel thuis, maar het moet, zoals steeds, 
zodanig aangelegd worden, dat in elk geval 
een gedeelte van het terarium vrij droog kan 

K. Delleman, 's-Hertogenbosch: 

Aantekeningen over de Heikikvors 
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blijven. De bodemgrond in de bak kan men, 
mede met het oog hicrop, het bestc doen bestaan 
uit heide- of duinzand, of andere zandige aarde. 
Geen klei. 
Niet alleen de planten, maar ook de Heikikkcrs 
zelf hebben behoefte aan zonncschijn. Onze in-
Iandse amphibien zijn meer op dc zon gesteld, 
dan men gewoonlijk aanneemt. De dieren moe-
ten zich echter op warme dagen in schuilplaat-
sen kunnen terugtrekken. Dat een deugdelijke 
ventilatic niet mag ontbreken, behoeft geen 
betoog. 
Het is overigens niet nodig de bevolking van 

Al ruim een jaar heb ik een paartje van deze 
Amerikaanse ,,Kousenbandslangen" in mijn be-
zit en ik houd ze eenvoudig in het buiten-
terrarium. Het zijn bijzondcr mooic dieren, iedcr 
ongeveer een meter Iang. Een beschrijving van 
de soort kunt u vinden in de twaalfde jaargang 
van LACERTA, op bladzijde 86. 
Toen ik de dieren ontving, heb ik ze nood-
gcdwongen eenmaal moeten laten overnachten 
in een glazen aquarium, dat slechts 40 centi-
meter lang en 25 hoog was, zodat de slangen 
zich maar nauwclijks konden bewegen. De hele 
stoffering van de bak bestond uit een pluk gras. 
Voor de aardigheid zette ik er twee kikvorsen 
bij, hoewel ik niet verwachtte, dat ze die zouden 
opeten zo kort na een toch niet zo heel comfor-
tabele reis en in een zo vrecmdc omgeving. 
Maar toch, toen ik een uurtje daarna cens ging 
kijken. bleek dat dc kikkers best hadden ge-
smaakt! Bij heel veel slangen gaat dat anders. 
Je kunt soms een terrarium nog zo mooi en 
schijnbaar practisch inrichten, maar dan kan het 
nog best gebcuren dat de slangen, of enkele 
ervan, het vertikken om tc eten. 
Nu zijn mijn Thamnophis wel heel goedc eters: 
ik geloof dat ze wel twee maal zoveel kunnen 
verwerken als ringslangen van gelijke groottc. 
Het is heel gewoon, dat zon dier bij mij een 
stuk of vier half volwassen kikkers opeet en de 
volgende dag rustig nog zo'n portie verslindt. 

Vcrlcdcn jaar ving ik op de oude spoordijk van 
de vroegere lijn Rotterdam-Gouda een zand-
hagedis, naar ik veronderstelde een ontsnapt 
exemplaar. In Mei van dit jaar heb ik er echter 
een heel stelletje zien lopen in een half uur tijd, 
zodat het aannemclijk is, dat de dieren zich hier 
hebben gevestigd. De in onbruik geraakte spoor-

dit terrarium te bepcrken tot Rana arvalis. ook 
de aardige Lacerta vivipara — die van dc Hei-
kikker in tegenstelling tot de Bruine Kikvors 
en de Groene Waterkikker — nicts heeft te 
vrezen — en Anguis fragilis zullen het er goed 
in kunnen hebben. Behalve de Levendbarende 
Hagedis heb ik ook Bufo calamita. de Rug-
streeppad, vaak in het woongebied van Rana 
arvalis gevonden en dit mooie, kwieke padje 
kan zeker met succcs samengehouden worden 
met dcze kikker, mits het terrarium voldoendc 
groot is. 

Zelfs bij vrij koel weer blijven zc eten. 
Ik beleef veel genoegen aan deze slangen, die 
allcrminst schuw zijn en zelfs voedsel uit dc 
hand aannemen. Toen ik ze pas enkele maanden 
had lieten zc zich al rustig opnemen. Onlangs 
zijn beide dieren kort na elkaar verveld en ze 
zien er nu wcrkelijk buitengewoon mooi uit. 
Vaak blijven ze een tijd lang met de kop heen 
en weer wiegen, een eigenaardige gewoonte van 
die dieren. 
Verder is het heel leuk om het geluk tc hebben 
dat dc slangen jongen krijgen; ze zijn levend-
barend. Verleden jaar had ik een 35-tal jonge 
slangen, waarmee ik vele leden van LACERTA 
blij heb kunnen maken. 
In de vorige herfst zijn de Thamnophis ordi-
noides op bijna hetzelfde tijdstip als mijn ring-
slangen in winterslaap gegaan en later ook 
ongeveer gelijktijdig wakkcr geworden, om-
strccks half Maart. Ik heb alle dieren in de 
buitenlucht laten ovcrwinteren en allemaal zijn 
ze weer tevoorschijn gekomen. Nu is dcze win-
ter wel erg zacht geweest, maar ik geloof wel, 
dat ze een strengere ook wel zullen ovcrleven. 
Ze komen tenslotte uit Noord-Amerika en daar 
zijn vaak de winters ook lang niet mals. 
Als u eens een paar mooie en interessante slan-
gen wilt houden, probeert u dan deze soort te 
bemachtigen! 

dijk is nu erg verwilderd en heeft wel wat weg 
van een duin. Hij ligt echter midden in de 
polders, maar toch zo dicht bij dc stad, dat we 
er de trams van Rotterdam kunnen zien rijden. 
Hclaas zal dit stukje herwonnen natuur binnen 
afzienbare tijd weer moeten verdwijnen. 

S. H. Kattouw, Deltzijl: 

Thamnophis ordinoides 

C. van Veen, Rotterdam: 

Hagedissen bij Rotterdam 
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Van de blblothecaris 

J Zoals de leden weten 

' kunnen zij van niet-
t ontvangen of bescha-
k digde exemplaren van 
jj LACERTA een nieuw 
a nummer bij de biblio-
5 thecaris aanvragen. Er 
"5 bestaat een grote kans 
*S dat u het ontbrckende 
y dan alsnog kunt ont-

vangen. Maar . . . ook 
N*-^^ _^^s~~~ de biblio thecaris heeft 

niet alle nummers van 
LACERTA meer. Hij doet daarom een dringend beroep 
op alle leden om eons na te zien of zij van sommige 
afleveringen meer dan een exemplaar hebben. Want 
daarmee kunt u uw medeleden een groot plezicr doen; 
wellicht kan iedere aanvrager geholpen worden. Kijkt 
dus eens uw bezit aan afleveringen van LACERTA na. 
Vooral de volgende nummers zijn dringend nodig: 
Jrg. 11, no. 1; Jrg. 12, no. 5 en 6 en de index; Jrg. 13, 
no. t, 3 en 5; Jrg. 14, no. 2. 
Door de hoge koston van het laten stencilen en ver-
zenden van aanvullende boekenlijsten, is het niet 
langer mogelijk om met de bescheiden middelen, 
waarover de bibliotheek beschikt, aan alle leden van 
onze vereniging deze Hjsten te zenden. Zij echter, die 
zulks wensen, omdat zij gebruik makcn van dc biblio-
theek — en dat mogen er heel wat meer zijn dan nu 
het geval is —- krijgen echter op aanvrage de supple-
toire lijsten toegezonden, 
Tevens zij hierbij hekendgemaakt dat, eveneens door 
de verhoogde portokosten, oude jaargangen van ons 
blad niet langer voor / 5,10 per jaargang kunnen 
worden geleverd. De prijs voor een jaargang bedraagt 
voortaan / 5,30. Beschikbaar zijn nog de jaargangen 
7, 9, 10, 11, 12, 13 en 14, welke bcsteld kunnen worden 
door storting op mijn postrekening no. 310551 of door 
het zenden van een postwissel. 

De Bibliothecaris A. T. Reijst 

Wasmotten 
Gebleken is dat een belangrijk gedeelte van de onder 
onze leden gevoerde correspondentie betrckking heeft 
op wasmotten. Vooral de heer Cock in Monnikendara 
weet daarvan mee te praten! Er gaat bijna geen week 
voorbij of twee, soms drie aanvragen om een hoeveel-
heid kweekmateriaal komen bij hem binnen. Tot nu 
toe heeft de heer Cock vrijwel iedereen wat laxven 
kunnen sturen, maar thans wordt de stroom verzoeken 
om wasmotten hem toch wel te machtig. Daarbij komt 
dat ons Monnikendamse lid een stelletje Chamaeleons 
in de kost heeft, die heel wat van die dikke rupsjes 
aankunnen. 
Daarom zoekt LACERTA nu een oplossing voor het 
probleem van de watmottenvoorziening. Gevraagd 
wordt, of een van onze leden in staat is op flinke 
schaal wasmotten tc kweken om die tegen passende 
vergoeding aan de leden van onze vereniging be-
schikbaar te stellen. Daarmede zou een ledendienst 
geboren zijn, die grote waardering zal vinden! Hij, die 
zijn liefhebberijgenoten in dit opzicht van dienst kan 
en wil zijn, neme contact op met de secretaris, de heor 
H. A. L. Menne, Leeuweriklaan 23, Den Haag. 

Vraag en Aanbod, Ruilrubriek 
De heer F. J. Borst, Oudadeschelaan 39 te Rijpwete-
ring, wil graag enkele zandhagedissen ruilen voor 
jonge exemplaren of eieren van de ringslang. Ook 
zoekt hij een mannetje van de boomkikvors in ruil 
voor een vrouwelijk exemplaar. 

De heer Ph. W. Roelofs, Lombokstraat 35 te Utrecht. 
heeft ter overnamc een klein eikenhouten terrarium, 
dat 45 cm lang, 44 cm hoog en 36,5 cm breed is. Het 
bakje is aan de voorkant en opzij voorzien van 
schuifruiten, is aan dc achterzijde afgesloten met 
horrengaas en heeft aan een zijde een strook geperfo-
reerd zink met een vlicgengat. Prijs / 5,—. 

DE 1MPORTDIENST beschikt nog over een aantal 
Surinaamse Rcnhagedissen, Cncmidophorus, slanke, 
groen en bruin gestrcepte diertjes met een blauw-
groene buik. Leden van onze vereniging kunnen deze 
hagedissen overnemen tegen vergoeding van slechts 
/ 3,75 per stuk. Tot 1 September kunnen aanvragen 
voor deze dieren gericht worden aan de heer L. Wijf-
fels, Baselaarsstraat 10, 's-Hertogenbosch. 

Dode terrariumdieren . . . waardeloos? 
Neen, dat zijn ze niet! Er is, in verschillcnd verband, 
in LACERTA reeds op gewezen, dat gestorven terra-
riumdieren vaak nog waardevolle studieobjectcn zijn. 
Op de eerste plaats de dieren die aan afwijkingen te 
gronde zijn gegaan. Indien zulke exemplaren kort na de 
dood worden geconserveerd, hebben ze nog waarde 
voor de wetenschap. Prof. Dr. Anth. Stolk van het 
Histologisch Laboratorium der Vrije Universitcit te 
Amsterdam bestudeert zulk materiaal, in het bijzonder 
ten behoeve van de medische wetenschap. Prof. Stolk 
heeft speciale belangstelling voor dieren waarbij gc-
zwellen zijn opgetreden. Daarnaast is er onze Sectie-
dienst, welke er op gericht is te onderzoeken waaraan 
bepaalde dieren zijn gestorven en na te gaan hoe het 
mogelijk is sterfte door de gevonden afwijking te ver-
mijden. Naast reeds gestorven dieren zijn hier ook 
zieke amphibien en reptielen van belang, niet alleen 
om het stellen van een diagnose te vergemakkelijken, 
maar bovendien om een gevonden geneeswijze op haar 
deugdelijkheid te beproeven. Voor Prof. Stolk zowel 
als de Sectiedienst zijn korte gegevens over de ziekte, 
het gedrag van het dier, de voeding en voedselopname 
van belang, evenals aantekeningen over de wijze waar-
op en de tijd gedurende welke de dieren in het terra-
rium worden verzorgd. Preparaten voor dit onderzoek 
kunnen worden gcdeponeerd in formaline 4 "/* of in 
brandspiritus. Hier kan door medewerking van dc 
tcrrariumhouder belangrijk werk worden verricht. 
De zoologische musea hebben ook steeds belangstelling 
voor geconserveerd materiaal. Het verdient aanbe-
veling het fixeren hier te verrichten in een alcohol-
oplossing van 70 % — waarvoor bij voorkeur aethyl-
alcohol gebruikt moet worden —- ofwel in alcohol 96 °/a 
en fomalinc 40 •/• in een verhouding van 12 : 1, waarin 
dc dieren snel verharden en tamelijk goed op kleur 
blijven. Natuurlijk kan men ook andere conserverings-
middelen gebruiken, maar dan doet men er goed aan 
het materiaal spocdig te verzenden. In tegenstelling 
tot de voor sectie bestemde dieren zal het zoologische 
materiaal gedurende zeer lange tijd worden bewaard; 
het moet derhalve met zorg worden geprepareerd. 
Ook hier zijn enkele gegevens nodig. Het belangrijkste 
daarvan is de vindplaats, zonder welk het nagenoeg 
geen waarde heeft. Daarnaast zijn aantekeningen over 
de datum waarop het dier werd gevangen en in wat 
voor terrein van belang, terwijl het aanbeveling ver-
dient om bij dieren uit weinig onderzochte gebieden 
aan te geven door wic ze werden gevangen. De prepa-
raten kunnen met de aantekeningen aan het Zoologisch 
Museum te Amsterdam of het Rijksmuseum voor Na-
tuurlijke Historie te Leiden worden verzonden. 
Gcwikkeld in met de fixeervloeistof bevochtigde wat-
ten en verpakt in een plastic zakje en een stevig 
kartonnen doosje kunnen de preparaten opgezonden 
worden. Indien men de gegevens per afzonderlijke brief 
verstrekt, kan verzending per post geschicden tegen 
tarief van monster. 

Adressen: 
Prof, Dr. Anth. Stolk, Histologisch Laboratorium der 
Vrije Universiteit, Prins Hendriklaan 27,29, Amsterdam. 

Sectiedienst N.V.H.T. LACERTA, 
De heei J. Bovcnkcrk jr., Zaanstraat 59 III, Amster-
dam-C. 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Kaamstceg 2a, 
Leiden. 
Zoologisch Museum, Plantage Middenlaan 53, Am-
sterdam. 
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Werkgroep Amsterdam Geringde hagedis 
Op de op 14 Mei gehouden bijeenkomst van de Werk-
groep Amsterdam waren ditmaal weer 22 leden aan-
wezig. De heer Pelt hield een lezing over de 
afstamming van reptielen en hun evolutte, waarbij tal 
van bijzonderheden naar voren werden gebracht. 
Op deze bijeenkomst werd besloten om, e vena Is het 
vorige jaar, in verband met de vacanties in de maan-
den Juli en Augustus geen vergaderingen te houden. 

Clichefonds 
Hieronder trelt u een lijst aan van de giften welke 
sedert onze laatste verantwoording voor het cliche-
fonds zijn binncngekomen. Holaas is de laatste tijd de 
belangstelling voor dit zo nodigo fonds van de zijde 
van de leden sterk afgenomen. Wij hopen echter dat 
uw steun in de vorm van een gift ons in de komende 
maanden niet onthouden blijft! 
P. J. v. d. W. f 5,—; J. B. / 1,60; P. A. F. / 1,—; 
H. N. / 1.25; A. T. R. / 5,50; F. S. / 3,—; H. N. 
/ 1,25; J. W. / 0,50; J. B. A. V. / 2,50; B. W. / 1,50; 
H. A. V. / 0 , 2 5 ; A. N. M, / 0,50; N. R. R. / 0,25. 
De gevers hartelijk dank! 

Voor de leden van onze vereniging ligt bij de biblio-
thecaris ter inzage een publicatie van het Museum 
voor Natuurlijke Historie te Baghdad, het derde, aan 
amphibien en reptielen gewijde deel van een biblio-
graphie over de gewervelde dieren van Irak en om-
gevende landen, samengesteld en van aantekeningen 
voorzien door de directcur van het Museum, Bashir 
E. Allouse, M.S. 
De lijst noemt, in alfabetische volgorde van de auteurs, 
204 titels van herpetologische geschriften die betrek-
king hebben op dit gebied, dat Arabie, Perzie, Irak, 
Jordanie en Palestina, Syrie, de Libanon en Aziatisch 
Turkije omvat. Waar de titels zelf niet voldoende 
duidelijk zijn, wordt in het kort aangegeven, waarover 
de publicaties handelen. 
Het werk besluit met een geografische index; zeven 
lijsten met de nummers van de in de bibliografie op-
genomen publicaties, nu ingedeeld naar de landen ten 
aanzien waarvan de werken geschrevon werden. 
Deze literatuurlijst is stellig zeer welkom. Wij vinden 
hier alle herpetologische studies vermeld over een 
aantal landen, waarvan nog geen algemene herpeto-
logie bestaat. De bestudcring van de kruipende dieren 
van dit zoogeografisch zo belangwekkende gebied 
wordt hierdoor zeer vergemakkelijkt. Door de aan-
tekeningen en de geografische index wint deze waar-
dcvolle publicatie nog aanzienlijk aan bruikbaarheid. 

L. W. 

Tot de voor ons meest belangwekkende recente publi-
caties behoort het in Europa bij Routledge and Kegan 
Paul te Londen uitgegeven werk THE REPTILE WORLD 
van Cliitord H. Pope. Onze bibliothecaris heeft reeds 
een exemplaar voor onze bibliotheek verworven, dat 
daar in opgenomen is onder nummer 439. Het werk, 
363 pagina's tellend, is geillustreerd met een kleuren-
plaat en 232 zwart-wit afbeeldingen naar foto's. De 
prijs bedraagt 50 d. 
THE REPTILE WORLD, een voortreffelijk en uitstekend 
leesbaar boek, is een modern Amerikaans werk, zowel 
in de behandeling van dc stof als in de typografischc 
uitvoering. 
Pope heeft een boek willen schrijven om meer belang-
stelling voor herpetologie te wekken bij leken en zijn 
werk kenmerkt zich dan ook door een populaire 
stofbchandeling, een zorgvuldig vermijden van vak-
lermen, het achterwege laten van auteursnamen en 
van aanduidingen van subspecifieke indeling bij dc 
genoemde soorten, terwijl hij vaak naast de corrccte, 
thans te gebruiken technische naam een oude, meer 
bekende naam geeft; zulks gehcel ten gerieve van de 
zoologisch ongeschoolde, maar belangstellendc Iczer. 
Deze handelwijze wordt in een inleidend hoofdstuk 
verdedigd. Het is slechts de bedoeling een beeld te 
geven van de reptielenwereld en de schrijver beperkt 
zich tot het verstrekken van de meest essentiele 
gegevens; daarnaast belicht hij boeiende en bijzonderc 

Naar aanleiding van de vondst van een ge-
ringde hagedis te Ede, waarbij niet bekend is 
wie de ring heeft aangebracht, verzocht de 
directeur van het Staatsbosbeheer ons de vol-
gende oproep in ons blad te plaatsen: 
Op Donderdag 30 Mei werd door dc heer 
H. Stel, leider van de , rNatuurwacht" Ede tc 
Ede op een terrein achter de Groen van Prin-
stererschool te Ede een hagedis aangetroffen, 
voorzien van een ring aan de rechtervoorpoot. 
Op deze ring staat het nummer -5AB-29-4586-. 
Verder staat er echter geen adrcs op. Degene, 
die dcze hagedis heeft geringd of inlichtingen 
hierover kan verstrekken, wordt verzocht zich 
in verbinding tc stellen met het Rijksinstituut 
voor Veldbiologisch Onderzoek ten bchocve 
van het Natuurbehoud (R.I.V.O.N.), J. M. 
Kcmpcrstraat 3, Utrecht, telefoon 11861. 

aspecten, aangepast aan de vermoedelijke behoefte 
aan wcten bij de lezer en duidelijk ovcreenkomend met 
de grote, uitzonderlijke kennis van Pope. Een algemeen 
anatoniisch-morphologisch-physiologisch hoofdstuk blijft 
de lezer bespaard; wel vindt hij in dit boek een grote 
hoeveelheid aantekeningen, die in zuiver welen-
schappelijkc, volgcns een streng schema gcbouwde 
werken ontbreken. Dit gecft het boek een bijzondere 
waarde. 
Achtereenvolgens worden behandeld de krokodillen, 
de brughagedis, de schildpadden, de slangen en ten-
slotle tie hagedissen. De bespreking van de groepen 
valt in twee delen uiteen. Een algemeen inlichtend 
gedcelte, de ,,General Account", met de behandeling 
van onderwerpen als: indeling, grootte, leeftijd, voort-
planting, vocdsel en vocdsclopnamc, verspreiding, enz. 
en de „Account by Families", die de dieren noemt — 
meestal een represcntatieve kcuze daaruit — en bij-
zondere aantekeningen geeft over de soorten, vooral 
inzake verspreiding, vocdsel en de betekenis voor de 
mens, vaak met nog andere gegevens, waar deze 
weinig bekend of bijzonder wetenswaardig zijn. 
Het werk is oorspronkelijk bestcmd geweest voor een 
Amerikaans publiek. Dat motiveert de opvallend 
grotere belangstelling voor Amerikaanse vormen van 
reptielen, die vaak tamelijk uitvoerig worden be-
sproken, terwijl sommige soorten uit de oude wereld 
slechts terloops genoemd worden, 
Na iedere groep volgt een bibliographic van helang-
rijkste werken. Het werk is voorzien van een zorg-
vuldig samcngestelde, zeer bruikbare index. 
Zeer belangrijk zijn de vele in dit werk opgenomen 
foto's, die zonder uitzondering voortreffelijk zijn. Een 
belangrijk gedcelte ervan werd echter reeds eerder 
gepubliceerd. 
THE REPTILE WORLD is een boek dat in onze vereni-
ging grote belangstelling vcrdient. 

L. W. 

George Cansdaic. REPTILES OF WEST AFRICA. Penguin 
Books, West African Series, No. 5. £ -121- [f 1,45). 
Dit allcraardigstc boekje, verschenen in de goedkope 
Penguinserie, behandelt op populaire wijze slangen, 
hagedissen, krokodillen en schildpadden van West-
Afrika. De auteur is meer dan 14 jaren als houtvester 
in de Goudkusl werkzaam gewcesL en hoeft in dit 
gebied verzamelingen van kleine zoogdicren en rep-
tielen voor musea en dicrcntuinen bijecngebracht. Hij 
ontdekte vier nieuwe rassen van zoogdieren en kon 
twin tig namen van zoogdieren en reptielen aan de 
voor dit gebied bestaande ,,Hand Lists" toevoegen. 
Hocwel in een werkje van 104 paginae alios zeer 
beknopt moest worden behandeld, is het opvallend 
hoeveel bijzondorhoclen de auteur in kort bestek weet 
te geven. Een aantal uilstekcnde illustraties van 
D. V. Overmen vcrhogen de bruikbaarheid van dit 
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boekje, evenals de lijst van wetenschappelijke namen 
aan het slot, te zamen met de in de tekst gebmikte 
Engelsc namen. 
De slangen nemcn in dit boekje de grootste plaats in. 
In totaal worden 37 soorten besproken, waarvan er 
13 afgebeeld zijn. Ook. deze auteur is van mening, dat 
slangen niet agressief zijn en dat bijtgevallcn in hoofd-
zaak aan toevallige omstandigheden moeten worden 
toegeschreven. Een uitzondering maakt hij voor 
Manibs's en Cobra's, die in enkele gevallen tot de 
aanval overgingen als men te dicht het ,,nest" met 
eieren naderde. Raadgevingen voor ,,eerste hulp bij 
slangenbeet" ontbreken ook in dit boekje niet. 
Ten aanzien van de overige groepen moet ik kort zijn, 
daar ik mij te weinig bevoegd acht hierover een 
oordcel te geven. 

L. COOMANS DE RUITER 

Voor schoolgebruik op Nieuw-Guinea schreef Dr. L. 
D. Brongersma een boekje, DIEREN VAN NIEUW-
GUINEA, dat uitgegeven werd bij J. B. Wolters te 
Groningen. Het werkje, dat bewerkt werd door N. E. 
Bochove en C. J. de Witte, is bedoeld om de school-
gaande jeugd een beeld te geven van de fauna van 
hun ciland en er hun belangstelling voor te wekken. 
Met is waarlijk goed geschreven en voor jongelui 
ongetwijfeld heel interessant. 
Een inleidcnd hoofdstukjc — een beetje te schools in 
de tekst ,,les" genoemd — wijst op het gaande zoolo-
gische onderzoek en de rol, die het Rijksmuseum van 
Natuurlijke Historie te Leiden daar in speclt. Het 
verband tussen de geografische ligging van Nicuw-
Guinea, de omliggende landen en de fauna van het 
ciland wordt daarna op duidelijke wijze uiteengezet. 
De bespreking van de dieren zelf is kort, maar gedegen 
en belangwekkend. 
Dit leer- en lecsboekje is geillustreerd met enkele 
foto's en veel tekeningen van goede en soms waarlijk 
voortreffelijke kwalitcit met een climax in de afbeel-
dingen bij het hoofdstuk over de vissen. De fraaie 
kleurenplaat van paradijsvogels is een waardevolle 
toevoeging. 
In dit boekje wordt de jeugd gesuggereerd via doccnt 
contact te zoeken met zoologen, die in Nieuw-Guinea 
verzamelcn en hen daarbij behulpzaam te zijn. Zonder 
twijfel is de hulp van de jeugd bij het bijeenbrengen 
van een zoologische collectie van Nieuw-Guinea op 
het ogenblik zeer aantrckkelijk, maar die werkwijze 
heeft een geringe paedagogische waarde. Het onder-
wijs in ,,natuurlijke historie" dient toch eigenlijk wel 
te beginnen met de les, dat alles wat leeft geres-
pecteerd moet worden. 

L. W. 

Onder nummer 421 is in onze bibliotheck opgenomen 
de in gebonden negende jaargang van het bekende 
Duitse "tijdschrift DIE AQUARIEN- UND TERRARIEN-
ZEITSCHRIFT. 
Van het interessante herpetologische gedeelte is voor 
hen die zich voor gifslangen interesseren, een serie 
opstellcn van belang, die handelen over de Groene 
Mamba, dc Zuidamerikaanse Ratelslang (en de kweek 
van deze soort), de (1Bushmaster" en de Koraal slan-
gen. De laatste groep wordt beschreven door Prof. 
Mortens op de hem eigen wijze. Een fraai kleurplaat 
toont ons de schoonheid van deze dieren, die tot 
verschillende families en geslachtcn behoren (Koraal-
slang is een verzamelbegrip), waaronder ook niet-
giftige soorten voorkomen. 
Over de verzorging van de Amphisbaenide Blanus 
cine reus schrijft F. H. Kenneweg; dit onderaards 
levende diertje is reeds eerder door onze vereniging 
geimponeerd, maar door zijn verborgen levenswijze 
nog vrijwel onbekend. Een prachtig terrariumdier is 
de Helmbailisk (B. basciiscus); het zeldzame feit van 
van de voortplanting in een terrarium en het met 
succes grootbrcngen van een Jong beschrijft M. 
Hufenus ons. 
Een artikel van H. Lang behandelt de zeer fraaie 
watersalamander Triturus vitiatus uit Klein-Azie, die 
door een gelukkige import na veertig jaar afwezigheid 
weer in de West-Europese vivarium kunde is ver-
schenen; sindsdien is de nakweek gelukt, zodat hope-
lijk deze soort een verdere verbreiding onder de 
liefhebbers vindt. 
Dc bekende, wegens zijn verdiensten tot doctor 
honoris causa benoemde Gustav Lederor beschrijft de 
voorlplantingsbioligie van Python molurus. Een andere 
publicatie van bijzondere waarde is van de hand van 
K. E. Roesch; hij beschrijft de verzorging van de 
bekende Australische Denappelskink Tracbysaurus 
rugosus en de geboorte van twee jongen. De waar-
nemingen hierbij gedaan zijn verrassend, want het 
blijkt dat de pasgeboren jonge dieren de nageboorte 
(placenta) opeten, een handelwijze, die alleen bij 
zoogdieren bekend is en van het moederdier uitgaat, 
uit wat voor drifmatig handelen dan ook. Verder 
valt door een (goede) afbeelding de grootte der jongen 
op in vcrhouding tot die van het moederdier. 
Lest best willcn wij wijzen op een artikel van dr. F. 
Malic over de kweek van Anolis carolinensis en 
Anolis porcatus. Behalve de vele nuttige aanwijzingen 
omtrent de juiste wijze van verzorging van deze 
populaire terrariumdieren willen wij vooral het feit 
vermelden, dat het den schrijver gelukt is reeds de 
F2-generatie volwassen te krijgen Ieder die enigszins 
op de hoogte is zal van het bijzondere van deze 
prestatic overtuigd zijn. Lezing wordt aanbevolen. 

v. O. 

De index van de vijftiende jaargang van ons maandblad zal tegelijk met het 

eerste nummer van de zestiende jaargang aan de leden worden toegezonden. 

Met groot leedwezen geven wij hierbij kermis van het overlijden van ons lid 

Mevrouw A. A. Leiker-de Vries. 

Bij de tragische vliegramp bij Biak, op 1 7 juli, is Mevrouw Leiker met haar vier kinderen 
om het leven gekomen. Mevrouw Leiker was sedert 1946 lid van onze vereniging. 
Zij werd 34 jaren oud. 
Met haar echtgenoot, de gouvernementsarts voor de leprabestrijding dr. D. L. Leiker, 
schreef zij enige jaren geleden een serie belangrijke artikelen over de herpetofauna 
van Nieuw-Guinea in ons blad. Als zij met verlof overkwamen brachten zij de dieren 
uit hun terrarium mee, om ze in Nederland te distribueren. 
Wij verloren in Mevrouw Leiker een van onze beste leden. 
Wij betuigen dokter Leiker en de familie in Groningen onze grote deelneming. 
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