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Dr IV. B. Sachs, Buchloe/Allgau, Duitsland 

Over de verzorging van de 
Australische reuzenskinken 

Denappelskink, Tiliqua rugoia 

Het is heel aangenaam dat de Australische 
Blauwtongskinken, Tiliqua scincoides, weer 
regelmatig in de handel komen; dc Denappel-
skink, Tiliqua rugosa, wordt daarentcgen helaas 
slechts zelden aangeboden. Deze beide hagedis-
sen staan al zeer lang bekend als in gevangen-
schap uitstekend houdbare dieren en ze werden 
ook al meer dan eens in het terrarium tot voort-
planting gebracht. Het is niet mocilijk om jon-
gen te krijgen als men het geluk heeft een drach-
tig wijfje te bczitten: zowel de paring als dc 
geboorte van de jonge hagedissen zijn in ge-
vangenschap herhaaldelijk voorgekomen. 
Zonder twijfel zijn deze skinken waarlijk inte-
ressante verzorgingsobjectcn. Zoals zo vele die-
ren uit het vijfdc werelddeel. hebben ook zij hun 
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uitsluitend aan hen eigen bijzondcrheden. Zo 
komt bij Tiliqua scincoides een echtc tandwis-
seling voor, die niet bij het verlies van een 
tand tot stand komt, maar die bij ieder nog jong 
exemplaar optreedt, waarbij uit iedere kaak-
helft een bepaalde tand gewisscld wordt. Een 
dergelijk verschijnsel is onder de reptielen alleen 
nog bekend van de beroemde Brughagedis, 
Sphenodon punctatum; precies dezelfde tand-
wisseling hebben de buidcldieren. Voorts is ook 
de voeding van de embryo's in het moedcr-
lichaam bij de Tiliqua-soorlen ongeveer dezelfde 
als bij werkelijk levendbarende en hogerstaande 
dieren. De embryo's van Tiliqua bczitten een 
dooierzak, die door bloedvaten nauw in verbin-
ding staat met de baarmoeder van het drachtig 
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wijfje. Wij vinden hier dus reeds een soort pla-
centa, zoals wij die in een nog meer gecompli-
ceerde vorm bij de zoogdieren aantreffen. En 
tenslotte hebben deze merkwaardige hagedissen 
een lichaamstemperatuur die iets hoger is dan 
die van hun omgevjng. 
Met al deze merkwaardige bijzonderheden ste-
ken de Australische Reuzenskinken boven de 
vele andere reptielen uit. Misschien — zou men 
kunnen zeggen — zouden ze zich tot een nog 
hoger wezen hebben ontwikkeld, als ze daarvoor 
nog een paar millioen jaren de tijd gehad 
hadden. 
In hun vaderland bewonen ze droge stcppen-
gebicden, waar de Blauwtongskinken in ver-
schillende soorten voorkomen. Zij leven ook op 
Tasmanie, de Molukken, de Kai-Eilanden en 
Nieuw-Guinea, terwijl de Denappelskink in zijn 
verspreiding tot Australie zelf beperkt is. Men 
kan het de dieren eenvoudig aanzien, dat het 
bewoners van droge gebieden zijn. De pootjes 
zijn eigenlijk te klein voor het grote lichaam; 
de dieren hebben onderontwikkelde extrcmitei-
ten en ze moeten dan ook bij kruipbewegingen 
krachtig met de romp meewerken. Ze zijn dan 
echter in staat echt handig en snel te zijn. Het 
gladde lijf van de Blauwtongskink duidt op een 
veelvuldig woelen, terwijl men bij de Denappel-
skink met zijn afgeplatte lichaam tot een binnen-
wringen en vastklemmen in bodem- en rots-
splcten kan concluderen. Inderdaad kunnen beide 
soorten zich ingraven, waarbij Tiliqua rugosa 
heel speciaal de kunst verstaat zich in nauwe 
holen vast tc klemmen. Overigens zijn de dieren 
in het aanvaarden van een woongebied niet 
kieskeurig; ze leven tussen het dorre steppen-
gras, in de dichte Eucalyptus-bossen en ook op 
de grote zandwoestijnen. waarop nauwelijks een 
struik groeit. 
De Australie-onderzoekcr C. M o u n t f o r d 
verhaalt in het verslag over zijn expeditics door 
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het centrale deel van Australie alleen, dat de 
inboorlingen de Blauwtongskinken slechts ken-
nen onder dc naam ..Slaaphagcdissen". Hij vond 
zc uitsluitend in het droge gras. Naar zijn 
mening zijn alleen dc mens en de adelaar de 
vijanden van deze reptielen. 

Dc aard van de Tiliqua's wordt zeer uiteen-
lopend beoordeeld. Terwijl deze skinken over 
het algemeen zeer goedmocdig van natuur zijn, 
komen er ook exemplaren voor, die bijten en 
zowaar vechtlustig zijn. Zo vertelt K 1 i n g e 1-
h 6 f f e r van dieren, die elkaar doodbeten en 
ook andere dieren in het terrarium woedend 
aanvielen. Het is echter de vraag of het hier 
geen exemplaren betrof die juist in de bronsttijd 
of drachtig waren. W a n t ook de ornitholoog 
S. B e r g m a n n, die lang in Nieuw-Guinea 
verbleef, verhaalt over een grote skink — waar-
schijnlijk was het Tiliqua gigas — die heel boos-
aardig was en heftig naar mensenvingers snapte; 
korte tijd daarna bracht het dier een aantal 
jongen voort. 
Zeer hoge temperaturen en te felle zonneschijn 
kunnen de dieren niet verdragen; ze kruipen dan 
graag in alle mogelijke schuilhoekjes weg, waar-
bij vooral de Denappelskink een verbluffende 
behendigheid aan de dag legt om zich in bijzon-
der nauwe spleten in stenen vast te klemmen. 
Soms ook blijven ze onvermocid massieve stenen 
bouwsels in hun kooien ondcrgraven om daar-
onder weg te kruipen; bij dat woelen verricht 
de kop het belangrijkste dec! van het werk om 
het gat enigermate te vergroten. Is het enige 
tijd betrokken weer geweest, dan gaan de die-
ren graag in de eerste zonnestralen liggen om 
zich er aan te warmen. In hun vaderland liggen 
ze graag op de vlakke autowegen en worden 
dan helaas vaak overreden. 
Het heeft er de schijn van, dat deze grote die-
ren, die in een voedselarm steppegebied leven, 
door voedsclnood er toe zijn overgegaan zich 
met allerlei dieren en planten te voeden, Dat 
verklaart wellicht dat de skinken zowel plant-
aardig als dierlijk voedsel aannemen. En slechts 
daar, waar om een of andere reden een bcpaald 
voederdier in grote hoevcelheden voorkomt, 
hebben sommige exemplaren zich op dat voeder-
dier gespecialiseerd. zodat zij zich in gevangen-
schap eerst moeten leren aanpassen. 
Het houden van Tiliqua's in het terrarium is 
zeer eenvoudig. De verzorger behoeft de nieuw-
verworven exemplaren slechts enige tijd zorg-
vuldig tc observeren om te voorkomen dat aan 
bcpaald voedsel gewende dieren niet tekort 
komen. Graag worden alle zoete vruchten ge-
geten, hoe zachter hoe liever. Ook sappige 
slabladeren en blocmen worden geaccepteerd-
Daarnaast wordt rauw vices en ongekookte vis, 
soms in zeer grote hoevcelheden. vcrslonden. 
Er zijn exemplaren die graag kevers en regen-
wormen eten en ook die meelwormen versma-
den, maar vrijwel alle eten graag huisjesslakken 
— die ze met hun krachtige kaken vermorze-
len — en vioeibaar eigeel. Dat laatste doet 
vcronderstcllcn, dat ze in de vrije natuur moge-
lijk eieren stelen bij bodembrocdende vogels. In 
het terrarium wennen de skinken spoedig aan 
allerlei mensenkost zoals rijst, pudding, gekookt 
vices en dergelijke, vooral als dat gezoet wordt 
gegeven. Men heeft derhalvc bij de voeding 
van deze dieren bijna nooit moeilijkheden. 
temecr omdat ze ook graag een vitamineprepa-
raat als Sanostol oplikken. Nu en dan gaan de 
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Nieuwguinese Blauwtongskink Tiliqua waai, in de vrije natuur Foto: D. L. Leiker 

dieren in hongerstaking, waarbij ze echter acticf 
blijven. Bij al te vraatzuchtige exemplaren doet 
men goed kttnstmatig zulke perioden van vasten 
in te schakclen omdat ze in de gewoonlijk nogal 
beperktc mimic van hun verblijf gemakkelijk 
vervetten. 
Het terrarium voor deze dieren moet zo groot 
mogelijk zijn; is geen ruim verblijf voor de 
dieren mogelijk, dan is het goed de hagedissen 
nu en dan vrij door de kamer te laten sjouwen, 
waarbij ze geen smeerlapperij achterlaten en 
ook niet storend werken. Beschikt men over een 
tuin of een balkon, dan kan men de Tiliqua's 
ook heel gocd gedurendc de zomer in de open 
lucht houden. Als er in de buurt geen katten 
rondzwerven. zijn deze Australische hagedissen 
ideale bewoners voor het buitenterrarium. Dat 
verblijf kan heel eenvoudig ingericht zijn. De 
bodem ervan bedekke men met een laag zand 
of fijn grint, waarin een bodemverwarming 
wordt gclcgd, want deze hagedissen houden. 
zoals alle andere bodemdieren, van een warmc 
ondcrgrond. Van stenen kan men tegen een 
van de wanden een klimgelegenheid bouwen. 
die echter solidc moet zijn en met cement bijeen-
gehouden. W e ! dient men er op tc letten dat cr 
voldoende schuilplaatsen in zijn, die alle op 
gezctte tijden gecontroleerd kunnen worden. 
Een bouwscl van losse stenen kan gevaar op-

leveren voor de hagedissen, die het met hun 
gewring tot instorten kunnen brengen, waarbij 
de dieren zelf verpletterd zouden kunnen wor-
den. Wijlen Dr. K l i n g e l h o f f e r , de groot-
mcester van de terrariuminrichting, had in een 
—• wcliswaar zeer groot — terrarium voor deze 
dieren de bedding van een verdroogd riviertje 
nagemaakt, met boomstronken en een omgeval-
len boomstam op de oevcr, beplant met prach-
tige accacia's. Deze kan men mogelijk krijgen 
in een botanische tuin of zelf uit zaad opkwe-
ken; de planten groeien tamelijk snel. Alleen 
forse planten komen voor het terrarium met 
Tiliqua's in aanmerking: flinke cacteen, Sansc-
viera's en dergelijke. Een paar Euphorbia's van 
een grote soort voltooien het landschapsbeeld. 
Op sombcre dagen verdient het aanbevcling een 
verwarmingslamp te laten branden, in de stra-
ling waarvan de dieren zich gaarnc zonnen. 
Hoewcl kortstondigc aanzienlijke temperatuurs-
dalingen niet schadelijk zijn, mag men de af-
koeling niet enkele dagen laten duren, omdat 
dan de skinken daardoor te lijden hebben. Dc 
dieren krijgen bij het besproeien van dc inrich-
ting vanzelf te drinken. Bij een dergelijke wijze 
van verzorgen kan men de Australische Reu-
zenskinken gemakkelijk tien jaar en langer in 
gevangenschap houden. 

Vertaling: L. Wijffels. 

De watermolens bij Noorder Ham 
Onder vcrwijzing naar het artikel van ons lid 
J. Walig, ,,Een treurige ontdekking" in het 
vorige nummer van ons tijdschrift, delen wij 
mede, dat vanwege Staatsbosbehecr een onder-

zoek werd ingcsteld naar dc situatie hij de wa-
termolens bij de Noorder Ham. Daarbij is 
geblcken. dat, met een uitzondcring, alle molens 
waren voorzien van een z.g. krooshek — een 
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houten raam met ijzeren spijlen die andcrhalve 
centimeter' van elkaar staan — in de eerste 
plaats bcdoeld om de molen tegen beschadiging 
door harde voorwerpen te beschermen. Deze 
voorziening maakt het echter tevens onmoge-
lijk, dat kikvorsen in de molens terechtkomen. 
De molen waarvan sprake is in het artikel van 
de heer Walig moet er een gewecst zijn zonder 
krooshek; het zou anders niet mogelijk zijn ge-

wecst om de kikkers terug te spoelen in de 
sloot door de put vol te malen. 
De eigenaar van de molen waaraan het hek 
oiitbrak werd verzocht een nieuwe beveiliging 
aan te brengen, terwijl dc fabrikanten van deze 
watermolens toezegden hun afnemers op het 
belang van het krooshek voor de bescherming 
van de waterbewoners tc wijzen. 

M. van Rekum, Amstelveen 

Bromelia's, prachtige terrariumplanten 
Tot de prachtige, decoratieve planten voor een 
oerwoudterrarium behoren zeker de verschil-
lende soorten bromelia's, waarvan er ettelijke in 
de handel verkrijgbaar zijn. 
De Bromeliaceen behoren tot de Ananas-ge-
wassen en hebben een zeer korte stam met 
lange, lecrachtige, smalle bladeren, die in rozet-
vorm staan en veclal in het hart van de plant 
een koker vormen. Deze koker is gewoonlijk 
het voedselreservoir van de plant, want de 
meeste bromelia's voeden zich niet of nauwelijks 
door het wortelstelsel — dat derhalve ook maar 
zeer onbeduidend is — doch dc bladeren zuigen 

Ook de bloemen van de meeste bromelia's zijn 
vrij onbeduidend. Haar grootste schoonheid 
dankt de plant voornamelijk aan de zich van 
rose- tot helderrood kleurende schutbladeren, 
de z.g. bracteen. 
De Bromeliaceen zijn afkomstig uit tropisch en 
iuhtropisch Amerika, waar de meeste een epi-
phytische levenswijze hebben; dus op bomen 
leven zonder hierop te parasiteren. De meest 
bekende geslachten zijn: Bilbcrgia, Aechmca, 
Nidularium. Vriesea, Arcgelia, Tillandsia en 
Cryptanthus. 
De Bilbcrgia- en Acc/imea-soorten zijn vrij 
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Nidularium fulgins Tekening: M. v. Rekum 

het water, dat zich bij regenbuien in de koker 
verzamclt, met de daarin opgeloste voedings-
stoffen op, welke voedingsstoffen weer bestaan 
uit stof, afgevallen loof en insectenlichamen, die 
in de koker tussen de bladeren zijn geraakt. 

hoogopschictende planten. Bilbcrgia zebrina 
lansbergiana wordt ongeveer 70 cm hoog en 
heeft lange, gedoornde, grijsgroene bladeren, 
met witte dwarsbanden. De kleine bloempjes 
zijn geelgroen van kleur, de bracteen helderrose. 
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Er zijn ook wel minder hoog wordende soorten. 
bij voorbeeld Bilbcrgia saundersii. waarvan de 
hoogte ongeveer 35 cm bedraagt. 
Acchmea heeft vrij veel weg van Bilbcrgia. 
Ook hier staan de bladeren hoog opgericht. De 
bloei is echter trosvormig staande en niet een 
bloemtros aan een gebogen Stengel zoals bij de 
vorige groep. Zeer bekend is de donker grijs-
groene, wit-gemarmerde Aechmea fasciata, die 
wel tot de meest in de handel aangeboden 
soorten behoort. Ook Acchmea fulgens is be-
kend en zeer goed houdbaar, ook bij gewone 
kamercultuur. Van deze soort zijn de bladeren 
violetachtig van kleur. maar ook weer met 
witte dwarsbanden. De b'oeisteel is helderrood. 
Een geheel ander uiterlijk hebben de soorten 
van het geslacht Nidularium, die ook wel Nest-
bromelia's genoemd worden. De gedoornde bla-
deren vormen een grote, wijduitstaande rozet met 
een vrij wijde, ongeveer 5 cm diepe koker. De 
bloemen verschijnen in deze koker, doch komen 
niet boven de kokerrand uit, zodat de eigenlijke 
bloei bijna niet te zien is. De bladeren. die de 
koker vormen en die wclke direct daar omheen 
staan, zijn echter felrood gekleurd, wat de plant 
een ongewoon fraai uiterlijk geeft. Zou men dc 
Bilbergia- en Aechmea-soorten hooggroeiers 
willen noemen, dan kan men de Nidularia gc-
rust breedgroeiers noemen. Naast Nidularium 
fulgens met zijn strakgroene bladeren ziet men 
tegenwoordig ook meer en meer Nidularium 
striatum in de bloemenwinkcls aangeboden. 
Deze heeft witachtig tot helgele overlangse 
strepen op de bladeren, die de decoratieve 
waarde van de plant zeer verhogen. 
De Vriesea's behoren tot de zeer langzaam 
groeiende Bromeliaceen. Duurt het bij voorbeeld 
bij Nidularium een tot anderhalf jaar voor dc 
plant bloeit. bij Vricsea kan dit wel tot zeven 
jaren duren! Vriesca splendens is ook weer een 
in de handel veelvuldig voorkomende soort, met 
heldergroene, gladgerande. spitse bladeren met 
donkerviolette dwarsbanden. Ook hier, evenals 
bij Bilbcrgia en Acchmea, een bloemsteel met 
purperrode bracteen. 

Met de diverse soorten Aregelia en Tillandsia 
heb ik zelf geen ervaring. zodat ik hierover 
geen nadere bijzondcrheden kan geven. Wel 
worden de laatstgenoemde als moeilijk houdbaar 
beschreven. 
Voor kleinere terraria zijn vooral de Cryptan-
thus-soorten zeer geschikt. Ze worden niet zo 
groot en fors als de andere bromelia's. Over 
deze planten worden echter al enige artikeltjes 
geschreven, zodat ik hieraan niets meer heb 
toe te vocgen, behalve de tip, dat de meeste 
soorten, vooral Cryptanthus bivittatus, zich 
zeer gemakkelijk en eenvoudig laten vermecr-
deren door bladstekken. Men steekt een afge-
broken blad in vochtig sphagnum, houdt dit 
vochtig. en ziedaar, een nieuwe plant gaat zich 
ontwikkelen. 
Met uitzondcring van de Cryptanthus-soorten 
hebben de Bromelia's een groot bezwaar: dc 
prijs, die er doorgaans voor gevraagd wordt. 
Die varieert zo tussen / 5,— en / 25,— per 
stuk. afhankelijk van grootte en soort. 

Bilbers'ta zebrina lattsbergiarra Tekening 

Na de bloei zijn de Bromelia's ten dode op-
geschreven en sterven langzamerhand af, echter 
niet dan nadat zich eerst aan de voet van de 
plant een of meer jonge planten gevormd te 
hebben. Als deze ongeveer de halve hoogte van 
de moederplant hebben bereikt kunnen we ze 
afscheuren en uitplanten. Dit kan het beste 
geschicden in een grondmengsel van drie delen 
bladgrond, een deel gehakt sphagnum en een 
deel gehakte varenwortel. Vooral in de zomer 
vragen de bromelia's veel vocht en moet dus 
regelmatig water worden gegeven, vooral in de 
koker. Door de epiphytische levenswijze kun-
nen de bromelia's niet tegen de felle zon. Ze 
hebben echter wel veel licht nodig. 

Aechmea fulgem Tekening: M. v. Rekum 



Drs. L. Coomans de Ruiter, Hilversum: 

Valschermspringers 
onder de amphibien en reptielen 
(uit: Blijdorp-Geluiden) 

In de dicrenwercld komt in haast iedere groep, 
waarvan de vertegenwoordigers zich gewoon-
lijk slechts over de bodem kunnen voort-
bewegen, een aantal soorten voor die kunnen 
..vliegen". Echt vliegen, zoals wij dat kennen 
van vogels, vleermuizen en talrijke insecten, 
is dat echter gewoonlijk niet. Het betreft hier 
veelal dieren die, uitgerust met een ..vlieghuid", 
in staat zijn na een sprong een glijvlucht te 
maken, waarbij ze zich steeds van een hoger 
naar een lager gelegen punt begeven, zodat 
hier van een zweefsprong gesproken moet 
worden. 
Heel bekende voorbeelden van zulke dieren 
zijn dc Vliegende Maki en dc Vliegende Eek-
hoorns van Zuidoost-Azie en Australie. Maar 
ook onder de amphibien en reptielen zijn er 
enkele, die enigszins het vermogen hebben over 
kleine afstanden tc zweven. 
Vooreerst de vliegende kikvorsen. Er zijn in 
de tropen namelijk kikvorsen met vliezen tussen 
de zeer vergrote vingers en tenen, die, wan-
neer ze worden uitgesprcid. als kleine valscher-
men dienst doen. Deze vliegende kikvorsen, 
waarvan een der bekendstc is Rhacophorus 
reinwardtii, leven voornamelijk in de gebergte-
bossen. Alleen uit Indonesie zijn 18 soorten en 
•15 ondersoorten bekend. Daar zij zich voor-
namelijk in boomkruinen ophouden. worden ze 
weinig opgemerkt. Er zijn fraai gekleurdc soor-
ten onder. 
Zo leeft op Java en Sumatra een helder groene 
soort, met gele ondcrzijde en blauwe vlekken 
op de spanvliezen, die vooral bij jonge dieren 
zeer opvallend zijn. Het is een vrij grote kikker 
van 714 cm. lengte. 
De broedbiologie van kikkers en padden is 
hoogst interessant. Dit zien we al bij onze ge-
wone kikkers. Uit dc in langc slicrten afgelegde 
gelatine-achtige eitjes komen de kikkervisjes of 
dikkopjes, die als vis leven en door uitwendige 
kieuwen ademen. Later worden zij r a een in-
grijpende gedaanteverwiseling kikkers en zijn 
dan aangepast aan een leven, hoofdzakelijk op 
het land. In Amerika leven soorten, waarvan 
de verzorging der eieren op hoogst merkwaar-
dige wijze geschicdt, Zo heeft het wijfje van 
de Pipa op haar rug een aantal cellen en in 
ieder cclletje komt een bevrucht eitje te liggen. 
Deze eitjes zijn daar veilig opgeborgen en als 
de jongen uitkomen, verlaten ze de cellctjcs. 
Nog doclmatiger is dc beveiliging van het broed 
ingericht bij een Zuidamerikaanse kikker uit de 
gebergten van Venezuela (Gastrotheca). Het 
wijfje draagt een dertigtal eieren in een broed-
buidel op de rug; een zak, die met een soort 
..zip" (te vergelijken met een ritssluiting) kan 
worden gesloten. Bij de Vliegende Kikvorsen 

worden de eitjes in een schuimklomp tegen bla-
deren afgezet. Hoewcl de schuimklomp aan de 
buitenkant spoedig uitdroogt, blijft deze inwen-
dig vloeibaar. De kikkervisjes, die uit de eitjes 
komen, leven voorlopig in deze slijmcrige vloei-
stof, totdat een hevige rcgenbui uitkomst brengt 
en de larfjes met het regenwater naar plasjes 
in het bos worden afgevoerd, waarin zij zich 
verder kunnen ontwikkelen. 
Van de reptielen, die kunnen zweven, moeten 
vooreerst de Vliegende Draakjes (Draco volans) 
worden genoemd, omdat deze in de tropen het 
meest bekend zijn en in het kultuurgebied regel-
matig op de erven bij de huizen verschijnen. 
Bcidc geslachten zijn gemakkelijk te onder-
schciden, doordat het mannetje een heldergcel 
..keelvaantje" heeft, dat bij het wijfje blauw-
grijs is gekleurd en daardoor veel minder opvalt. 
De vlieghuid wordt gespannen door enige bui-
ten het lichaam stekende, verlengdc ribben, die 
ongeveer dezelfde functic hebben als de balei-
nen van een paraplu. De poten zijn niet met 
deze vlieghuid verbonden. Ook de vliegende 
draakjes zijn in staat om tijdens de zweefvlucht 
te sturen. Zij doen dit beter zelfs dan de vlie-
gende eekhoorns. 

Aan de ondcrzijde is dit valscherm helgeel, rood 
of groen met zwart gekleurd. Na de landing 
wordt de ..parachute" netjes opgevouwen en 
van de felle kleuren is dan niets meer te zien. 
Daar bovendien de huidskleur vrijwel gelijk is 
aan de boomschors. waarop ze zijn neergestrc-
ken, maken we hier dus wederom kennis met 
een mooi geval van beschermende gelijkenis. 
Maar dan begint plotseling het mannetje met 
het gele keelvaantje te zwaaien en verraadt 
hierdoor onmiddellijk zijn zitplaats. Ik heb bij 
dieren mcermalen gezien, dat een prachtig be-
schermende gelijkenis zijn effekt vcrloor. door 
een volgende sterk in het oog vallende hande-
ling. Het is dan ook moeilijk aan te nemen. 
dat door een combinatie van beschermende- en 
waarschuwende kleuren, eventuele vervolgcrs 
in de war zouden worden gebracht. Ik meen 
in het geval van de Vliegende Draakjes tc 
moeten veronderstellen, dat de beschermende 
kleur louter toevallig is en dat het zwaaien met 
het helgeel gckleurdc keelvaantje de bedoeling 
heeft zich duidelijk kenbaar te maken. Dit kan 
zowel zijn nut hebben om medeminnaars op 
een afstand te houden als om wijfjes naderbij 
tc lokken. Maar voor een juiste oplossing zullen 
nog veel waarnemingen dienen te worden ver-
richt. 

Er zijn in Indonesie ongeveer 25 socrten Vlie-
gende Draakjes bekend, die min of meer met 
elkaar zijn verwant. Dc grootste kunnen met 
staart wel 40 cm. lang worden, maar de meeste 
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zijn veel kleiner en ongeveer zo groot als onzc 
hagedissen. 
De afstanden, die de Vliegende Draakjes zwe-
vend kunnen afleggen, zijn natuurlijk veel min-
der groot dan die van de Kubung en de Vlie-
gende Eekhoorns. In de regel bedraagt deze 
•1—6 meter, maar in enkele gevallen zijn grotere 
prestaties opgetekend. 
Lang heeft het publiek het voorkomen van 
vliegende slangen in twijfe! getrokken, hoewel 
specialisten het bestaan hiervan al lang hadden 
erkend. 
Wijlen Martin Johnson, de cineast, die met 
zijn vrouw in Afrika de wilde dieren heeft ge-
filmd, heeft ook op Borneo gewerkt. Hij had 
het geluk vliegende slangen op de filmstrook 
vast tc leggen. Men ziet uit een hoge boom 
plotseling een aantal van die slangen naar 
beneden „zeilen". 
Ofschoon de meeste verhalen over de vliegende 
slangen van Borneo afkomstig zijn, blijkt, dat 
deze boomslagen, wier beet voor de mensen 
niet gcvaarlijk is, in Indonesie ook elders voor-
komen, met name op Sumatra, Java, Celebes en 
de Molukken. 
Een der bekendste is de Goudslang (Chryso-
pelea paradisi), die voorkomt van India tot de 
Philippijnen en ook Indonesie bewoont. Zij kan 
tot \]A meter lang worden. Van boven is ze 
zwart met goudgele vlekken, van onderen licht-
geel. Midden over de rug lopen rode vlekken, 
die in vierkanten zijn gegroepcerd. Deze slang 
is een uitgesproken dagdier. Zij behcort met 
nog twee andere soorten en een enkele soort 
uit een ander geslacht, namclijk dc Bronsrug 
boomslang (Ahactulla), tot dc weinige slangen, 
die in staat zijn korte zweefvluchten van boom 
tot boom te maken. Ze kunnen zelfs vanuit een 
boom naar beneden springen en veilig op de 
grond landen. Men noemt ze daarom — wclis-
waar niet geheel terecht — vliegende slangen. 
Van werkelijk vliegen is evenmin sprake als 
bij de hierboven reeds behandelde dieren en 
zij hebben bovendien geen ..parachute", die de 
andere zweefvliegers wel bezitten. 
Hoe is het dan mogelijk, dat zij afstanden van 
50 meter en meer ,,zwevend" kunnen afleggen? 
De dieren hebben het vermogen tijdens de 
sprong in het luchtruim het lichaam gestrekt 
te houden en de buikschilden zover in te trek-
ken, dat de gehele buik hoi wordt. Daardoor 
wordt het lichaam horizontaal afgeplat en ver-
breed. De onderzijde is dan sterk concaaf. Hicr-
door wordt tijdens de sprong de valsnelhcid 
vertraagd. Daar de aanvangssnelheid zeer groot 

L. G. A. Hoevers, Den Haag 

Gevaarlijke 
Pofadders 

De Pofadder, Bitis arictans arietans, is met zijn 
maximumlengte van 1,80 m een der grootste 
adders van Afrika, van welk werelddeel de 
slang zowel de tropische als subtropische delen 

is, vergclijkt de woudloper en natuuronderzoekcr 
D. Pieters dit „zweefspringen" met een 
weggeworpen speer in het laatste gedeelte van 
de afgelegde baan". Wil de slang een vrij grote 
afstand zwevend afleggen, dan zal ze haar 
sprong vanuit de top van een hoge boom moe-
ten doen en schuin naar beneden springen. In 
Oost-Borneo heeft men een van de drie soorten 
Chrysopelea een rivier van minstens 50 meter 
breed zien overzweven. In Malino, het bergoord 
van Makassar dat 1100 meter boven de zee-
spiegcl ligt, was mijn vrouw eens getuige van 
de sprong van een vliegende slang, die uit de 
top van een boom in vol plane door het geopen-
de raam zweefde, tenslotte veilig in de hoek van 
de voorgalerij landde en ijlings een goed hcen-
komen zocht. De slang was ongeveer 1 meter 
lang en te oordelen naar haar beschrijving zeer 
waarschijnlijk ook een Chrysopelea-soort. 
De Goudslang heeft heel wat rekords op haar 
naam. Ze kan niet alleen uitstekend klimmen, 
zelfs tegen loodrechte muren en gladde boom-
stammen (het concave buikgedeelte werkt dan 
als een zuignap), maar ze kan zich ook pijlsnel 
over takken voortbewegen. Verder zwemt ze 
voortreffelijk en als zweefspringster is ze de 
beste onder de zogenaamde Vliegende Slangen. 
Naschrift: Het lijkt niet juist de beschermende 
kleuren van het vliegend draakje ..louter toe-
vallig" te noemen, omdat het diertje uitgerust 
is met een felgekleurd keelaanhangsel. Onge-
twijfeld hebben beide voorzieningen hun nut 
en omdat het effect ervan juist tegengesteld 
schijnt te zijn, moeten wij wel aannemen dat de 
beschermende kleuren onder zekere omstandig-
heden tot hun recht zullen komen terwijl het 
opvallend gekleurde keelvaantje in geheel andere 
gevallen zal worden gebruikt. waarbij overigens 
de beschermende kleur van het lichaam blijft. 
Bij leguaantjes die op soortgelijke wijze met 
een feigekleurde keel, keelzak of keelwam zijn 
uitgerust, is waar te nemen, hoe deze waar-
schuwings- en lokkleuren tot hun recht komen 
bij het benaderen van wijfjes en medeminnaars. 
terwijl bij de nadering van gevaar, vaak in de 
vorm van een aanzienlijk grotere en sterkere 
rivaal, het zoeven nog pronkende mannetje 
ineenduikt en gebruik tracht te maken van de 
vcrbcrgende kicuren. Dit is in het terrarium. 
waar dergelijke ontmoetingen gemakkelijk kun-
nen voorkomen, bijzonder duidelijk te zien, te 
meer omdat de andere manier om aan het gevaar 
te ontsnappen — een snelle vlucht — er meestal 
onmogelijk is. 

L. W . 

schoonheid: 

bewoont. Het geslacht Bitis telt betrekkelijk 
weinig soorten, waarvan B. arictans, B. gabo-
nica en B. nasicornis de bekendste zijn. 
De naam ,,pofadder" heeft deze slang enerzijds 
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te danken aan haar angstaanjagende plotse-
linge blazen en anderszijds aan haar aanvals-
houding, waarbij het dier de grote, brede kop 
van de grond heft en, met de neus schuin naar 
beneden. voor haar rustverstoorder houdt. 
Vanuit deze houding worden de beetpogingen 
gcdaan. 
Een algemene beschrijving van de Pofadder is 
niet gemakkelijk te geven, omdat in het grote 
verspreidingsgebied van het dier de kleur en 
tekening sterk wisselen. Mijn beide dieren zagen 
er als volgt uit: kleur overwegend zwart met 
lichtere plekken; op de rug zwavelgele tot witte 
V-vormige strepen, de punt naar achter ge-
richt; kop zeer breed en nogal onregelmatig, 
de kleine ogen geplaatst in iets boven de kop 
uitstekende verhogingen, die aan de bovenzijde 
beschubd zijn; de zware tong is kort. Het dier 
maakt een logge indruk, vooral ook door het 
korte en naar verhouding dunne staartje. 

gewicht toe. Bij aankomst wogen ze respec-
tievelijk 20 en 23 gram; na twee maanden was 
hun gewicht toegenomen tot 28 en 31 gram 
zonder dat ze zichtbaar gegroeid waren. 
Het voorkomen van de Pofadder in de vrije 
natuur doet veronderstellen, dat de inrichting 
van het terrarium voor deze slang kan varieren 
van droog tot matig vochtig. Mijn exemplaren 
waren ondergebracht in een terrarium van 50 x 
45 x 35 cm, ingericht met kalkstenen en een 
enkele vetplant. Hoewel de dieren graag dron-
ken, stond er geen waterbakje in; wel goot ik 
dagelijks tamelijk veel water uit op de platte 
stenen, waarop de dieren gewoonlijk lagen. De 
temperatuur in het terrarium steeg overdag 
tot ongeveer 28 graden C. in de middag, daalde 
tijdens de nacht vaak weer tot 18 graden. Een 
dergelijk groot verschil in temperatuur was niet 
schadelijk voor de slangen. Waarschijnlijk komt 
in de droge streken van Afrika ook een aan-

Foto: F. Becftink Pofadder, Bilii arielans arielaus M t r r c r a 

De Pofadder is een van de minst bcwecglijke 
slangen die ik ken. Voelt het dier zich eenmaal 
in het terrarium thuis, dan blijft hij rustig hele 
dagen onder de lamp liggen ,,bakken". Tonge-
len doet hij niet veel. 
Het voedsel van Bitis arietans bestaat in hoofd-
zaak uit kleine zoogdieren, vooral knaagdieren 
zoals muizen, ratten en guincsc biggetjes. Ook 
vogels moeten een deel van het menu uitmaken, 
maar ik heb mijn slangen niet daarmee ge-
voerd, omdat daaraan het grote gevaar van 
vcrstoppingen is vcrbonden. De voedselopname 
is zeer groot en de eetlust van de dieren grenst 
aan vraatzucht. Daarbij komt, dat ze met hun 
brede kaken een rclatief zeer grote prooi aan-
kunnen. Een Bitis van een meter kan gemak-
kelijk een volwassen cavia verslinden. Mijn 
dieren, die een Iengte van ongeveer 30 cm had-
den, konden zonder moeite een volgroeide 
muis verwerken. Ze namen dan ook flink in 

zienlijk verschil tussen dag- en nachttempera-
tuur voor. 
Opmerkelijk was, dat de nogal plomp gebouwde 
dieren veel klommen. Het kruipen en klimmen 
van de Pofadder doet enigszins denken aan de 
voortbeweging van een duizendpoot, zozeer 
gebruikt dc slang daarbij zijn ribben. Vaak 
vallen ze bij klauterpartijen met een plof terug 
in het zand, maar dat kon mijn dieren er niet 
van wecrhouden telkens weer opnieuw te bc-
ginnen. 
Onder elkaar zijn Pofadders heel verdraagzaam. 
Ook tegenover andere slangen. hagedissen en 
zelfs amphibien blijven zc onverschillig, zodat 
het zeker mogelijk is Birrs met andere slangen 
samen te houden. 
Dc giftanden van de Pofadder zijn zeer groot; 
bij mijn exemplaren waren ze ongeveer 6 mm 
lang; bij volwassen dieren kunnen ze 25 mm 
lang worden. De beet van deze slangen is dan 

8 



ook zeer gevaarlijk, te meer, omdat het gif een 
zeer snelle werking heeft. Observaties wezen 
uit, dat muizen stierven tussen 12 en 250 secon-
den na de beet, waarbij opgemerkt werd, dat 
de grootte van het prooidier en klaarblijkelijk 
ook de temperatuur in het terrarium van in-
vloed waren op de snelheid van de werking 
van het gif. Bij 24 graden C stierf een muis 
van 15 gram 250 seconden na de beet, bij 23 
graden een muis van 3 gram na 12 seconden. 
Bij vier muizen van 10 gram gewicht noteerde 
ik: bij 19 graden 150 seconden, bij 21 graden 
80 seconden, bij 26 graden 100 seconden en bij 
30 graden 40 seconden. Ook verdere waarne-
mingen wezen op een versnelde werking bij 
hogere temperatuur.*) 
Een gebeten muis blijft soms lang liggen (2—5 
uur) alvorens verzwolgen te worden. Z o n 
dode muis wordt door de slangen tevoren zorg-
zuldig en aan alle kanten betongeld en eerst 
daarna bij de kop gegrepen en naar binnen ge-
werkt. De maaltijd is rustig en snel. Ik kreeg 
de indruk. dat dc dieren ook hun lange gif-
tanden gebruiken om de prooi naar achter te 
schuiven. Vaak kon ik wisselingen van gif-
tanden waarnemen. Bij de tocdiening van Davi-
tamon A-D zag ik meer dan eens, dat men dc 
losgeraakte tanden zo uit de bek kan nemen. 
Een muis met zon uitgeworpen giftand gc-
schrampt, stierf na 2 minuten! 
Ik heb mijn twee exemplaren verloren in de 

De heer L. Coomans de Ruiter maakt mij 
attent op een bericht in de GOOI E N E E M -
LANDER van 15 Juli 1957: ..Slang van ander-
halve meter kroop naar zonnendc dames", dat 
ons wel zo duidelijk inlicht over het gevaar, 
dat serpenten ook in de twintigste ceuw nog in 
verlaten oorden als Huizen N.-H. opleveren, 
dat het onverantwoord zou zijn, de goede voor-
lichting van dit blad onopgemerkt te laten voor-
bijgaan. Onder het hoofd ,,Hond alarmeerde" 
lezen wij in de GOOI E N EEMLANDER het 
volgende: 
. .HUIZEN — Mevrouw Warnaar heeft aan 
deze fraaie zomerse dagen een enigszins bange 
herinnering overgehouden. Toen zij met enkele 
vriendinnen in haar tuin aan de Naarderweg 
van de zon lag te genieten, was het de nijdig 
keffende hond van de familic, die plots de rust 
kwam verstoren. Een vrecmd kronkclend ge-
val in de ligusterhaag had de toorn van het 
dier opgcwckt en met veel gcblaf gaf het uiting 
aan zijn wantrouwen. Dit wantrouwen was ook 
gerechtvaardigd, want tot haar niet geringe 
schrik ontdekten de dames, dat een slang van 
liefst V/i meter, die aan het eind van de ligus-
terhaag de achterzijde van de woning van de 
familie Warnaa r had bereikt. 
Een der dames overwon al spoedig de schrik 
en hield het reptiel met een stok ,,aan de praat' , 
terwijl andcren de tuinman alarmccrden. Deze 

dagen, toen mijn slangencollectie besmet was 
met mondrot, waaraan ook een Constrictor 
constrictor impcrator, Echis carinatus, Vipera 
berus, Crotalus, Sistrurus catcnatus en Coleo-
peltis monspcssulana te gronde gingen. Ik ge-
loof echter, dat het zonder zulke catastrofen 
zeker mogelijk is om Bifis lange tijd in het ter-
rarium te houden. Ook in dierentuinen. waar 
zich bij het houden van zulke dieren speciale 
moeilijkhcden voordoen, die wij thuis gcmakke-
lijk kunnen vermijden, is Sift's arictans goed te 
houden. Hoewe! het gif een niet zo fatale wer-
king heeft als dat van de Zandrateladder 
(Echis carinatus) is bij het houden van de Pof-
adder grote voorzichtigheid geboden. De snel-
heid, waarmce het dier kan bijten, vcrgroot 
aanzienlijk het gevaar, terwijl de langc giftan-
den het vaak onmogelijk maken om in een 
beetgeval met insnijdingen dc diepgelegen gif-
injectie te bcreiken. En wannccr het niet moge-
lijk is langs deze weg een groot gedeelte van 
het ingeperste gif te lozen, is de kans op een 
gunstig verloop a! heel gering! 

') Hierbij moet worden aangetekend, dat muizen 
dieren zijn met een vrijwel constante lichaamstempe-
ratuur, zodat het niet aannemelijk is, dat het gif na 
de beet invloedcn ondergaat van de temperatuur in 
het terrarium. Wel kan deze van invloed zijn op de 
heftigheid van de beet. Een belangrijke factor lijkt 
het tijdsverloop tussen de ene beet en de volgende 
in verband met de hoeveelheid ingebracht gif. Red. 

maakte de luid sissende slang onschadelijk. 
Naar de mening van de familie Warnaar be-
trof het een adder, de enigc giftige slangen-
soort in ons land. Kenners van de natuur 
menen echter dit te moeten betwijfelen. gezien 
de lengte van het reptiel en het feit, dat adders 
nagenoeg niet voorkomen in het Gooi. Hoc 
het zij, een l j ^ meter langc slang was vol-
doende om het genoegen van de theevisite 
grondig te bederven voor de dames. 
Het is overigens niet de eerste keer, dat in 
deze buurt slangen de mensen schrik hebben 
aangejaagd. Een paar jaar gclcden nam een 
zwemmer ovcrhaast de vlucht uit een vijver, 
omdat hij door een slang werd belaagd. En 
vorig jaar ontdekte een dame in haar kippen-
hok een reptiel, dat zich bezondigde aan het 
stelen van eieren." 
Ziedaar, een goed slangenvcrhaal. Het is zon-
der meer duidelijk, dat het zonnen der dames 
een uiterst gcvaarlijke onderneming is; slangen 
immcrs zonnen zichzelve gaarne en zijn der-
halvc nogal op zulke dames gesteld. Het is 
zeker juist hier te wijzen op de gelukkige om-
standigheid van dc aanwezigheid van de hond. 
Een zo gedegenereerd en verfokt beest als een 
hond voelt niet alleen onmiddcllijk het gevaar 
naderen. maar is bovendien uitstekend in staat 
een bedenkelijk wezen als een slang op zijn 
giftigheid te beoordelen; de toorn van het dier 

Wijffels, s-Hertogenbosch: 

Slang te Huizen N.-H. 
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bij het ontdekken van een slang is dan ook 
recht evenredig met de gevaarlijkheid van het 
serpent. Bijzonder te prijzen is in dit geval de 
driestheid van de dame, die de slang met een 
stok te lijf ging; licht had zij dit met een smar-
telijke dood moet bekopen. Zij zou niet de 
eerste zijn geweest, die door de slang, die zich 
bliksemsnel langs de stok naar haar toebewoog, 
gegrepen en geheel of gedeeltelijk vcrslonden 
werd. Met nadruk wijzen wij hier op de veel 
minder riskante oplossing, die het schotcltje 
melk biedt. Het is algemeen bekend, dat slan-
gen een schoteltje aanstonds met melk weten 
te associeren en dat, indien men een schoteltje 
met melk bij het dier op de grond zet, het 
beest ogenblikkelijk de even dorstige als gif-
tig e bek in de witte vlocistof stcekt en die zo 
gulzig opzuigt, dat men ruim de tijd heeft om 
het monster te doden. Tcrzake van de indenti-
teit der gesignalecrde slang moet worden op-
gemerkt, dat kenners eerst kenners zijn, zodra 
zij weten, dat regelmatig van iedere slangen-
soort uitzonderlijk grote exemplaren worden 
waargenomen; de lengte van het dier te Huizen 
sluit geenszins uit, dat het een adder is ge-
weest. Ook de vindplaats in het Gooi is van 
weinig gewicht, daar slangen zich zeer snel 
kunnen verplaatsen door als een hoepel te rol-
len, waarbij zc de staart in de bek nemen. In-
tussen is het eigenlijk van geen bclang of het 

C.S. Gouda, Utrecht 

Het is voor velen moeilijk een of meer tcrraria 
te houden. omdat daarvoor in vele gevallen 
geen plaats is. En degenen die er over gedacht 
hebben een terrarium aan de muur te hangen, 
hebben waarschijnlijk die gedachtc al laten va-
ren, in de mening dat zo'n terrarium toch veel 
te zwaar zou zijn. 
In een zitkamer van slechts twee bij vier meter 
waarin wij met vier personen moeten leven en 
waar dus ogenschijnlijk geen plaats is voor een 
terrarium, heb ik zelf een bak gebouwd van 
een zo lichte constructie, dat ik hem gemakke-
lijk kon ophangen. Ik zal proberen dit terra-
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Wandrcrrarium 

dier nu a! dan niet een adder is geweest; ring-
slangen en gladde slangen zijn niet minder 
giftig dan adders, maar zij beschikken niet 
over de lange giftanden, waarmedc deze laat-
ste zijn uitgerust. Bovendien gebiedt de eerlijk-
heid te zeggen, dat er nog niet de minste zeker-
heid bestaat omtrent de aanwezigheid van een 
zeer giftigc angel in de staart van slangen, al 
wordt dat ook hardnekkig geloochend. Treffen-
der nog dan bij de dames is de gunstige wen-
ding, die de zaak heeft genomen bij de blote 
meneer in de vijver. Hoe gemakkelijk had niet 
de blik van het ondier de arme man tot iedere 
verdere beweging van het lichaam onmachtig 
kunnen maken. Het zwemmen in door slangen 
bewoonde gebieden moet ieder, die niet vol-
komen ongevoelig is voor hypnose met klem 
worden ontraden. Kippenhouden is evenzeer 
een onbezonnen tarten van het noodlot. Er 
komen in Afrika slangen voor, die eieren eten 
en meer dan eens is waargenomen, dat deze 
dieren naar Huizen kronkclden om daar hun 
lusten bot te vieren. De situatie wordt be-
paald prccair als men ook nog kuikens heeft. 
Deze worden door de slangen bij de kop ge-
grepen en met de daarvoor zo geschikte mond 
met grote kracht leeggezogen. Te Barneveld 
heeft men eens in een ren meer dan hondcrd 
volkomen lege hanevelletjcs gevonden. 

rium hier zo goed mogelijk te beschrijven. 
De maten zijn 140 cm. lang, 50 cm. hoog en 
50 cm. dicp. De voorzijde, de bovenkant en een 
van de zijkanten is van glas, de andere zij-
wand is gedeeltelijk van gaas, gedeeltelijk van 
hardboard. De achterwand is ook van dit mate-
riaal, evenals de onderkant, die wel extra ver-
sterkt is, maar waarbij rekening is gehouden 
met het gewicht. Aan de binnenkant is het ter-
rarium geheel waterdicht gemaakt met daklak. 
Uiteraard is de bodemlaag in deze bak maar 
dun; een laag aarde van 15 cm. dik maakt het 
geheel veel te zwaar. 
Eveneens van hardboard zijn de onregelmatig 
gevormde plantbakjcs, die verschillend van 
hoogte zijn. Deze bakjes werden ook zorgvul-
dig waterdicht gemaakt (afb. I.). Uit zacht-
board werden 4 cm. brede stroken gesneden, 
welke op elkaar gelegd werden en volgens een 
grillige lijn in dc lengte doorgezaagd (afb, 2.). 
Met deze zachtboardstroken zijn alle zichtbare 
wanden van hardboard bekleed; dus niet de in 
afbeelding 1. gearcecrde gedeelten, de bodem en 
de plaats waar de verwarming is aangebracht. 
Boven aan de wand bevinden zich twee bakjes. 
die geheel van zachtboard zijn gemaakt (afb. 
3.) en half op het verwarmde bodemgedeelte 
is een rotspartij gebouwd van hetzelfde mate-
riaal. Al dit zachtboard is met dunne gips inge-
Ftneerd en daarna met dikkerc gips bijgcvormd 
(afb. 4.). Over het gipswerk is een dun laagjc 

Een terrarium bij klein behuisden 
Met illustraties van de schrijver 
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celluloselak gespoten, daarna werd het geheel 
beschilderd met bijgekleurde daklak, waardoor 
alles waterdicht werd. Dit is van het grootste 
belang, omdat zachtboard flink gaat zwellen 
als het nat wordt: de gevolgen hiervan kunt 
u zich wel voorstellen. 
Het geheel heeft een natuurlijk effect gekregen 
doordat de wanden bedekt werden met zand, 
dat in de halfdroge celluloselak werd vast-
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Afb. 4 

gedrukt. Een voldoende grote kleurschakering 
werd vcrkregen door zand te gebruiken van 
gieterijen, waar men het in verschillende kleu-
ren heeft. 
De bakjes zijn met aarde gevuld; de bodem is 
verder bedekt met een dun laagje zand. Naar 
de hoek waar de verwarming is aangebracht 
loopt de zandlaag iets op en is daar ongeveer 
4 cm. dik. Een vijvcrtje van dezelfde construc-

tie als de rotsformatie maar niet met zand be-
strooid — waardoor water ovcrgeheveld zou 
kunnen worden — en enkele stronkjes voltooi-
den de opbouw. De bakjes met aarde zijn be-
plant, in de achterwand zijn klimplantjes aan-
gebracht. 
Het gehele terrarium wordt gedragen door vier 
steunen van 4 x 50 cm, die tegen dc kamerwand 
zijn bevestigd. 

N G. Roling, Laren 

Hagedisseneieren 
Mijn vader is toevallig even op m'n kamer en 
kijkt naar de eieren. . .Wat jammer dat er 'n 
paar gaan verschrompclen." ,,Vcrschrompelcn?" 
Ik spring verbaasd op en ga kijken. Vanmorgen 
was alles toch nog in orde. Al gauw zi; ik 
de oorzaak van het verschrompclen: de bewo-
ners van de eieren hebben gencend niet langer 
genoegen te kunnen nemen met hun kleine wo-
ning en steken hun kleine kopjes de wijde we-
re!d in om zo dadelijk als de oogjes open zijn. 
uit de vertrouwde schil tc slippen en hun hagc-
disscnlcven aan te vangen. Dat is het grote mo-
ment uit het bestaan van een terrariumliefhebber! 

Maar laat ik vertellen hoe het gaat. Een aqua-
rium met verwarming. een temperatuur tussen 
25 en 30 graden C , en een watcrstand zo, dat 
een wcckglas of een ander bakje met een hoge 
gladde rand — zodat de straks uitgekomen 
jongen er niet uit kunnen en vcrdrinken — er 
in kan drijven. Dat bakje wordt zovcr met 
gewassen (schimmclvrij) rivierzand gevuld, dat 
het nog blijft drijven, maar voldoende zand be-
vat om niet te snel uit tc drogen. Op dit zand, 
dat goed vochtig gehouden moet worden (het 
bestc kan men hiervoor een oogdruppelaartje 
gebruiken omdat men dan het zand kan be-
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druppelen zonder de eieren nat te maken) 
komen de eieren, los van elkaar, direct nadat 
ze gelegd zijn, te liggen. Nu een dekruit op het 
aguarium en de zaak is gezond. Elke morgen 
het zand weer bevochtigen en zorgen dat de 
temperatuur niet te hoog of te laag wordt, is 
in de komende weken onze enige zorg. Zonlicht 

Op 21 Mei 1957 bracht ik een bezoek aan de 
Jardin des Plantes te Parijs en daar betrekke-
lijk weinigen weten, dat vooral ook terrarium-
houders in dit instituut hun hart kunnen op-
halen, wil ik hierondcr beschrijven, wat ik er 
op het gebied van onze liefhebberij heb gezien. 
Ikzelf als beginneling heb er veel geleerd en 
ik denk nog met genoegen aan die middag 
terug. Helaas kan ik u van de dieren, die ik 
in de Jardin des Plantes heb gezien, slechts die 
soorten noemen, die ik zelf ken en dat zijn er 
niet veel. Toch hoop ik, dat mijn verslagje 
u een beeld kan geven van de hcrpetologische 
rijkdommen daar in de Franse hoofdstad. 
Allcrcerst vond ik er een groot, cirkelvormig 
vivarium, waarin een flink aantal slangen en 
hagedissen verblijf hield, Ik merkte twee soor-
ten hagedissen op: prachtige exemplaren van 
de smaragdhagedis en grote parelhagcdissen. 
Voor een belangrijk deel bestond de slangen-
bevolking uit gewone ringslangen en een an-
dere soort, waarvan ik dacht, dat het Natrix 
tesscllata was. 

Dit grote, ronde vivarium had een diameter van 
ongeveer 10 meter. Het was omgeven door een 
ringvijver en een tamelijk hoge muur. In het 
midden was het reptieleneiland opgehoogd en 
zeer onregelmatig van oppervlak, met par-
tijen losse stenen en flinke rotsformaties, Waar-
uit nu en dan hagedissen te voorschijn kwamen. 
Glooiend naar de ringvijver lag er dan een 
vlak gedeelte. dat in hoofdzaak met gras be-
groeid was. Het geheel was smaakvol en kun-
dig beplant met varens, riet, mossen, rots- en 
moerasplanten. 
In een zaal, waarin langs de wanden mooie 
en heel aantrekkelijke terraria stonden opge-
steld, waren alle bakken bevolkt met hagedis-
sen in een bonte verscheidenheid van kleuren, 
vormen en afmetingen. De meest opvallende 
waren wel dc prachtige exemplaren van Vara-
nus griseus en de groene leguanen, die dc 
lengte van 1 meter overschreden. Deze reuzen-
hagedissen waren ondergebracht in verblijven, 
waaraan, zelfs hier in de Jardin des Plantes, 
iedere beplanting ontbrak; de bodem was be-
dekt met aarde en grof zand en er waren wat 
boomstronken en klimtakken in de bakken aan-
gebracht. Interessant was het terrarium met 
een twintigtal exemplaren van dc woestijnskink. 
Deze tamelijk plompe diertjes wisten niet beter 
dan langs de takken naar boven te klauteren en 
als ze de hoogste tak hadden bereikt, zich 
plompverloren naar beneden laten vallen om 

zal wel verkeerd zijn, maar daar heb ik geen 
ervaring mee. Probcert u 't het volgend jaar 
maar eens: gegarandeerd resultaat van tien 
cicren is, acht vochtige borelingskes! 
Het geniale idee om de eieren in een aquarium 
te laten drijven is naar ik meen van Dr. Lode-
wijks. 

weer opnieuw naar boven te klimmen. De in-
richting van dit terrarium bestond slechts uit 
een laag zand op de bodem en de vermelde 
takken. In andere, eveneens armelijk ingerichte 
terraria troffen wij grote chamaeleons aan. 
Van de Lacerfa-soorten waren vrijwel alle 
meer bekende vormen vertegenwoordigd zoals 
zand- en levendbarende hagedissen, muurhage-
dissen, smaragd- en parelhagedissen. Er waren 
verschillende soorten Anolis en talloze andere 
soorten, die ik niet kende. Slechts hier en 
daar stonden wat plantjes in de terraria en in 
enkele bakken trof ik een gummiboompje aan. 
Dc kikkers en padden, die in flinke terraria 
waren ondergebracht en waarvan er sommige 
aanzienlijkc afmetingen hadden, heb ik niet 
goed kunnen zien, omdat mijn vrouw zich bij die 
dieren a! heel weinig op haar gemak voelde. 
Bijzonder mooi waren de aquaria met salaman-
ders. Deze bakken waren fraai beplant en voor-
zten van prachtige rotspartijen, werkelijk de 
moeite van het bezien waard. Naast vrijwel alle 
Europese soorten zag ik vele exotische Water-
en landsalamanders. 

Een andere ruimte, aanzienlijk minder fraai 
dan de voorgaande zaal, was speciaal inge-
richt voor een collectie slangen; een dertig-
ta! verschillende soorten, waaronder grote 
Pythons, Boa's, Brilslangen, talrijke kleine 
soorten en een terrarium met een groot aan-
tal adders. Alle dieren lagen ineengerold in 
een hoek van hun grote, sober ingerichte ter-
raria. Geen van de dieren verroerdc zich in 
mijn bijzijn. 
Weer zeer mooi was de afdeling van dc schild-
padden en krokodillen. De schildpadden hadden 
alle in hun verblijven een bassin, waarin druk 
gebaad werd. De krokodillen waren weinig 
talrijk en lagen als versteend in het water, 
twee er van met wijd opengespcrde bek als om 
er bij de bezoekers de schrik in te houden. 
Niet te bezichtigen was de ruimte waarin de 
vocderdieren waren ondergebracht, maar door 
een openstaand venster was het mij mogelijk 
ook daar een kijkje te nemen. Het stond er 
vol met grote glazen bakken met witte mui-
zen en ratten, vogels, kikkers, hagedissen en 
salamanders en vele potten met insecten. 
Hij. die eens de gelegenheid krijgt de Jardin des 
Plantes te bczoeken. moet zeker :iiet nalaten 
de terrariumafdeling binnen te gaan. Ik heb 
van mijn bezoek aan dit instituut geen spijt ge-
had en wie meer dieren kent dan ik, zal er 
zeker nog meer genoegen aan beleven. 

A. C. Bruggeman, Gent, Belgie 

Het terrarium van de Jardin des Plantes te Parijs 
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L. H. Princen, Los Angelos, U.S.A. 

Padhagedissen en Anolissen 
Nadat ik een langc tijd zeer bezet ben geweest, 
heb ik nu dan eindelijk weer gelegenheid om 
een en ander te schrijven over mijn terraristi-
sche bevindingen in California. Zoals beloofd 
eerst wat over de Texaanse Padhagedissen, 

Phrynoioma corrrutum H a r l a n 

Phrynosoma cornutum ( H a r l a n ) . Deze ver-
kreeg ik door mil in een dierenwinkcl. Ik zocht 
er twee uit die goed gezond leken. doch na 
een week begon er al een te kwijnen en dat 
exemplaar stierf weldra. Het tweede deed het 
echter prachtig. Het at goed en elke avond be-
groef het zich trouw onder het zand. wat een 
grappig gezicht was. Omstreeks November 
werden de nachten echter kouder en twee 
dagen lang zag ik mijn padhagedis niet meer 
te voorschijn komen. Dit bracht mij direct op 
de gedachte, dat het dier in winterslaap was 
gegaan, zoals dat ook icder jaar mijn skinken 
doen. Deze zijn dan gedurende 2 a 3 maanden 
niet te zien. Op een morgen zag ik echter de 
padhagedis tussen twee rotsblokken zitten en 
bij nadere inspectie bleek, dat het dier dood 
was. Waarschijnlijk was hij inderdaad op weg 
naar een winterkwartier. De zandlaag in het 
voortcrrarium is evenwel maar 8 cm. dik en 
dat is hoogstwaarschijnlijk niet voldoende om 
er de winter in door te brengen. Veel plezier 
heb ik dus van deze padhagedissen niet gchad. 
Dit jaar heb ik het opnieuw geprobecrd, doch 
deze keer met een exemplaar Phrynosoma 
platyrhinos platyrhinos ( G i r a r d ) en een 
padhagedis van een andere soort, Phrynosoma 
coronatum blainvillii ( G r a y ) , wclke bcidc 
hier in Zuid-Californie in de vrije natuur voor-
komen. Ook deze twee exemplaren kwamen uit 
de dierenhandcl. Gedurende de twee jaar, dat 
ik hier woon, ben ik nog niet zo gclukkig ge-
weest om ze in de vrije natuur te ontmoeten, 

terwijl toch iedcreen mij verzekert, dat men ze 
dikwijls waarneemt. 
De eerste twee maanden ging alles voortreffe-
Iijk, maar daarna begon de ellende. De Phryno-
soma platyrhinos legde tijdens een nacht negen 

Foto: G. F. Kivner 

eieren en was daardoor natuurlijk enigszins 
verzwakt. Dc eetlust bleef echter groot en ik 
vcrwachtte er het beste van. Een week na de 
eierafzetting ontdekte ik echter een neusinfec-
tic, waardoor een van de neusgaten geheel 
afgesloten werd. Het dier begon door de mond 
adem te halen en op een gegeven moment zelfs 
naar lucht te happen. Al duurde dit maar enige 
dagen, toch stierf het dier kort daarna. De 
andere padhagedis deed het nog steeds prachtig. 
Elkc avond kroop hij onder het zand en over-
dag deed hij zich flink tegoed aan een menu 
van vliegen, motten, meelwormen, rupsen en 
kevcrtjes. Het dier werd echter langzamcrhand 
tragcr en vond vaak de hond in de pot. An-
dere hagedissen waren het steeds te vlug af 
als er voedsel werd verstrekt, zodat ik tot 
extra voeding moest overgaan. Waarschijnlijk 
was het toen al te laat, ook al was er toen 
nog geen vermagering waar te nemen. Maar 
zeer spoedig trad ook die op en twee weken 
gelcden is deze laatste padhagedis doodgegaan. 
Alles bij elkaar een trieste geschiedenis en het 
is zeer moeilijk daaruit conclusies te trekken. 
Ik geloof, dat het heel moeilijk is om Phryno-
soma's in gevangenschap te houden, zelfs daar, 
waar het klimaat het natuurlijke is. Misschien 
hebben deze dieren zeer veel ultraviolette stra-
ling nodig, die ze in gevangenschap niet vol-
doende krijgen. Bovendien is de concurrentie in 
het terrarium te groot bij het bemachtigen van 
voedsel. Dikwijls heb ik waargenomen, dat een 
padhagedis een prooidicr zit te bespieden, dat 
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slechts 5 cm. van hem verwijderd is, doch voor-
dat het besloten heeft het voederdier te grij-
pen, schiet er b.v. een Sceloporus toe, welke 
een fractie van een seconde nog 40 cm. verder-
op zat. Ik neem dus aan, dat een terrarium, 
speciaal ingericht voor padhagedissen, doel-
matiger is. Tot zover mijn droeve relaas over 
deze intercssante dieren. 
Totaal andere ervaringen heb ik opgedaan met 
Anolis carolinensis. Nog steeds is hetzelfde 
paartje in mijn bezit, waarover ik heb geschre-
ven in LACERTA 14e jaargang no. 11-12. Ik 
ben er nu absoluut zeker van, dat dit koppeltje 
van de soort carolinensis en niet porcattts is, 
wat onze redacteur waarschijnlijkcr achtte 
Dit paartje is nu bijna twee jaar in mijn terra-
rium en nog steeds zijn de dieren volkomen 
gczond. Klaarblijkclijk hebben ze niet veel 
ultraviolette straling nodig en wat het voedsel 
betreft, doen zij het voor 99 % met vliegen. 
Bovendien is het Californische klimaat zeer 
droog, in tegenstelling tot dat in het zuidoosten 
van de Verenigde Staten, waar de Anolis 
voorkomt. Dit jaar hebben mijn dieren mij tot 
nadenken gebracht over hun uitzonderlijk ge-
drag. Vorig jaar is precies hetzelfde gebeurd, 
doch toen drong het bijzondere ervan niet tot 
mij door. 
In het voorjaar waren mijn anolissen druk aan 
het paren met een gemiddelde van een paring 
per dag. Na een week ging het wijfje echter 
het mannetjc ontwijken en langzamerhand be-
gonnen de eieren zichtbaar te worden. Na on-
geveer zes weken nam ik het wijfje apart in 
een kleiner terrarium en de volgende dag had 

Naschrift van de redactie: Inderdaad is het 
aantal eieren, dat hagedissen van het geslacht 
Anolis per keer afzetten, zeer klein, maar het 
aantal eierafzettingen per jaar groot. De voort-
planting bij Anolis carolinensis werd zorgvuldig 
bestudeerd door Dr. G. Hamlett, die daarover 
publiceerde in Copeia, 1952, 3, p. 183. Hij vond, 
dat, waar bij andere hagedissen in het voor-
jaar een korte periode van reproductieve acti-
viteit voorkomt, waarna in een keer een aantal 
eieren wordt afgezet, welke alle in hetzelfde 
stadium van ontwikkeling verkeren, bij Anolis 
carolinensis de voortplantingstijd duurt van be-
gin April tot eind Augustus en dat volwassen 
wijfjes in die periode regelmatig om ongeveer 
14 dagen telkens een eitje afzetten. Deze fre-
quence wordt uiteraard bcpaald door het tempo 
waarin de eieren worden geproducecrd. Gevon-
den werd, dat de eierstokken gewoonlijk om de 
28 dagen een ei afgeven, dat 18 dagen in de 
eilctder blijft en daarna afgezet wordt. 14 dagen 
nadat het ei van de ene eierstok in de eilcider 
gebracht werd, komt ook het ei van de andere 
eierstok vrij. Gedurende de nu volgende 4 dagen 
draagt het wijfje twee eitjes; dan wordt het 
oudste ei afgezet; gedurende 10 volgende dagen 
bevindt zich alleen het tweede ei in dc eileiders, 
daarna komt het derde ei en weer 4 dagen later 

Bij de Importdienst: Yugoslavische 
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de eierafzetting plaats. Zoals gewoonlijk waren 
het twee eitjes, welke echter na een dag vol-
komen uitgedroogd waren, zoals trouwens ook 
het geval geweest is met de bovengenoemde 
negen eitjes van de padhagedis. Nadat ik het 
wijfje anolis enige dagen goed gevoerd had, 
dacht ik het wel weer in de grote bak te kun-
nen plaatsen. Het was intussen al eind Juni. 
Ik was zeer verbaasd een week daarna weer 
een paring te zien plaatshcbben, welke in dc 
volgende dagen werd herhaald. Doch ook dit 
hield weer op en opnieuw kwamen twee eitjes 
tot ontwikkeling, welke eind Augustus werden 
afgezet. 
De vraag is nu: is dit gewoon natuurlijk ge-
drag of een afwijkend gedrag tengevolge van 
het leven in gevangenschap? Er zijn redenen 
om het eerste aan te nemen, vooral omdat het 
aantal eieren per legsel meestal twee bedraagt, 
waar practisch alle andere hagedissen een veel 
groter aantal eieren voortbrengen. Toch is 
Anolis carolinensis zeer talrijk en heeft dezelf-
de vijanden als andere soorten. Dit overwegen-
de en bovendien de sterfte van zeer jonge die-
ren in aanmerking nemende, is aan te nemen, 
dat het geslacht Anolis al lang uitgestorven 
zou zijn, ware het niet, dat ieder jaar een 
tweede legsel voorkomt. Hiertegenover staat, 
dat — voor zover ik wcet — dit gedrag nooit 
eerder beschreven is, wat mij zeer verwondert, 
omdat de Verenigde Staten steeds over zeer 
goede herpetologen heeft beschikt. Dat stcunt 
de verondcrstelling, dat het door mij waarge-
nomen gedrag inderdaad uitzonderlijk en niet 
normaal is. 

wordt het tweede ei afgezet. Onder normale 
omstandigheden draagt derhalve een volwassen 
wijfje Anolis in de periode van April tot eind 
Augustus steeds een, en gedurende een derde 
deel van die tijd twee eieren, 
Het door dc heer Princen waargenomen gedrag 
bij Anolis is dus afwijkend. Het feit, dat reeds 
de dag, nadat hij het wijfje apart gezet had. 
dc eierafzetting plaatsvond, wijst er op, dat 
dc twee eieren reeds enige tijd rijp waren om 
tc worden afgezet. Aangenomen moet worden, 
dat omstandigheden in het terrarium de afzet-
ting hebben verhinderd. 
Anolissen zijn boomhagedissen, die door hun 
levenswijze zeer veel gevaar lopen tijdens de 
geweldige stormen, die in het gebied van hun 
verspreiding een gewoon verschijnsel zijn. In-
dien de jongen van een populatie slechts ge-
durende enige weken in het voorjaar geboren 
zouden worden, dan zou een storm gemakke-
lijk die gehele populatie kunnen vernietigen. 
Daar echter de ingegraven eieren aan het ge-
weld van de storm ontsnappen en gedurende 
een groot deel van het jaar eieren aanwezig 
zijn, komen na elk noodweer opnieuw jongen 
tevoorschijn. Aan deze aanpassing is met grote 
waarschijnlijkheid het voortbestaan van o.a. 
Anolis extrcmus op Barbados te danken. 

muurhagedissen, i 1,50 per stuk 



DER SALAMANDER 
VEREINIGUNG DER TERRARIENFREUNDE 

Met onzc zustervereniging in Duitsland, DER 
SALAMANDER, werd gecorrespondcerd over 
een wederzijds korporatief lidmaatschap als 
middel om de band tussen beide verenigingen 
te verstevigen. Om de grote voordelen, die aan 
een dergelijk samengaan zijn verbonden, werd 
daartoe besloten. Thans kunnen de leden van 
onze vereniging gebruik maken van de leden-
diensten van de SALAMANDER en de Duitse 
terrariumvrienden hebben gelijke rcchten in 
LACERTA. 
De SALAMANDER wordt voorgezeten door 
Dr. Walter B. Sachs, Angerstrasse 8, Buchloe/ 
Allgau. De zeer bekende D.A.T.Z. — Die 
Aquarien- und Terrarien Zeitschrift — is het 
verenigingsorgaan van de SALAMANDER, 
die nog een onafhankelijk mededelingenblad 
uitgeeft, waarvan de redactie in handen is van 
Friedrich H. Kenneweg, Probststrasse 10. 
Bremen 8. In deze uitgave worden mutaties in 
de ledenlijst afgedrukt, berichten over bijeen-
komsten opgenomen en verslagen van impor-
ten gegeven. Leden — ook LACERTA-Ieden — 
die bepaalde dieren zoeken, kunnen ook door 
middel van dit blad hun wensen kenbaar ma-

Vraag en aanbod, ruilrubriek 

Bij onze importdienst, p.a. de heer A. D. de Leouw, 
Larenseweg 152 le Hilversum, is voor onze leden 
gratis (tegen vergoeding van ver/endkosten) een aan-
tal volwassen en jonge hazel wormen verkrijgbaar, 
een gift aan onze vereniging van ons lid de heer 
C. van Geel, die wij hiervoor onze dank betuigen. 

Voor een beperkl aantal leden is een flinke kweek-
portie van de grote wasmot beschikbaar. Prijs, inclu-
sief verpakking en franco huis, / 1,—. Beslelling uit* 
sluitend per postwissel aan de redacteur, Baselaar-
straat 10, 's-Hertogenbosch. 

De heer A. J. Avis, Parallelweg 78 te Koog aan de 
Zaan, biedt ter overname aan zijn muurhagedissen-
lerrarium. De afmetingen van de bak zijn 85 cm hoog, 
70 cm lang en 35 cm diep. Linkcrzijwand voorzien 
van gaas, achterwand van cement. Het terrarium is 
voorzien van een 22 cm hoge lichtkap met lampcn 
voor vcrlichting en verwarming. In de bodem is een 
verwarmingstronimel aangebracht. Prijs, inclusief kalk-
stenen rolspartij, planten en de twee zwarte Balearen-
hagedissen, die het terrarium bewonen: / 90,—. 

De heer F. Sijbes, Riethstraat 24 te Tegclen, vraagl 
een kweekportie enchytraeen te koop. 

De heer C. J. F. Meuwese, Aarlshertogenlaan 120, 
's-Hertogenbosch, biedt eon volwa ;sen mannetje Ano-
lis bimaculatus ter overname aan. De prijs van het 
dier bedraagt f 17,50. 

De heer W. H. Luberli, v. d. Ghiessenstraat 3 le 
Amstelveen is in het bezit van con paartje smaragd-
hagedissen, dat hij graag zou willen ruilen voor 
enige muurhagedissen. 

Ons lid de heer J. C. van Egdom, Leeuwonbekstraat 
31a, Rotterdam-Schiebroek, heelt een twintigtal jonge 
marmersalamanders gekweekt, welke hij gratis, slechts 
tegen vergoeding van porlokosten voor bulangstellen-
den ter beschikking stelt. Tevens heeft hij een vol-
wassen paartje van Triturus boscai beschikbaar, le 
verkopen voor / I , — , exclusiei porlokosten. 

ken. Penningmeester van de Duitse vereniging 
is Dr H. Hemker, Leerstrasse 1, Burgsteinfurt/ 
Westf. De SALAMANDER beschikt over twee 
importdiensten, een bij Dr. Heinz Lang te 
Neckarhausen bij Mannheim, Am Neckardamm 
2*3, en de andere bij Friedrich Polz, Radbruch, 
Landkreis Harburg. Over de importen van de 
SALAMANDER zullen wij in LACERTA be-
richten. 
Evenals LACERTA is de SALAMANDER een 
landelijke vereniging, met een aantal plaatselijke 
wcrkgroepen. Dczc ,,Ortsgruppen" hebben hun 
bijeenkomsten, gewoonlijk een keer per maand. 
Wij hopen u binnenkort nadere gegevens te 
kunnen verstrekken over de programma's van 
de Duitse werkgroepen. Voor icder LACERTA-
lid geldt de uitnodiging tot bijwonen van deze 
bijeenkomsten. 
Wij hopen en verwachten ook, dat het nauwere 
contact met de terrariumhouders in Duitsland 
een goede samenwerking in de hand zal wer-
ken en dat de rcsultaten van die samenwerking 
door middel van publicaties in ons blad tot 
uitdrukking kunnen worden gebracht. 

Chinese watersalamanders 
Bij de Importdienst, die beheerd wordt door de heer 
A. D. de Lenuw, Larenseweg 152 te Hilversum, is een 
bepurkt aantal exemplaren verkrijgbaar van de zeld-
zame Chinese watersalamandcr Cynops chinensis, af-
komstig van Hong-Kong. De prijs van deze dieren 
bedraagt / -1,— per stuk, 
Hierbij zij er op gewezen, dat deze dieren niet ge-
sleld zijn op fel daglicht en dat zij zeer gcvoelig zijn 
voor een tc hoge pH van het water. Men doet er dus 
goed aan geen sterk assimtlerende waterplanten te 
gebruiken en de salamanders op een niet le lichte 
standplaats te houden. 

Rectiflcaties 
In nummer 10 van dc vorige jaargang komen enige 
storende fouten voor, die rectificalie behoeven. Op 
pagina 74 staat bovenaan: ,,De toch ten, waarvan de 
eerste in 1957 gemaakt werd", bedoeld is hier 1947. 
Op pagina 77, rechtse kolom 21ste regel, lezc men: 
ciwitsplitsonde fermenten. In de lijst op bladzijde 79 
werden de adressen van de heren Van de Werff en 
Florschiitz verwisseld. Ook nummer 11/12 is niet van 
fouten vrijgebleven. En hel artikel van de heer Coo-
mans de Ruiter op pagina 84, ontbreckt de letter c 
aan het woord ,,spectacled", regel 14 van boven, en 
de letler J aan het woortl ,,variati'o", regel 15. Op 
pagina 85 links, vierde regel van onder, staat ,,hele 
hcils", waar ,,gele hals" bedoeld is. Op bladzijde 86, 
rechts ]0e regel van boven ..cijfers van" wegnemen. 
In de bespreking van do nogonde jaargang van Dio 
Aquarien- und Torraricnzeilschrift staat op de 20ste 
regel ,,gcimporteerd", waar ,,geimporteerd" bedoeld 
is en komt in de 35ste regel een druklout voor in het 
woord ,,voort plant ingsbiologie". 

Van de bibl iothecaris 
Van onze oud-voorzitter on vrocgere bibliothecaris, 
de heer D. van der Laan, ontving de bibliothcck een 
mooi en bijzonder welkom geschenk: dc jaargangen 
I l/m XV van ons eigen blad LACERTA. Ook het 
derde verslag van onze Herpeto-Geografische Dienst 
in brochure-vorm was er bij. Wij brengen hierbij aan 
de royalc gever onze harlelijke dank! 

A. TH. REIJST 
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Van de bibliothecaris 
Evenals in vorige jaren, zal ook dit jaar, nadat de 
index van deze jaargang is verschenen, een aantal 
jaargangen van onze leden door mijn tussenkomst kun-
nen worden ingebonden, hetgeen echter collectief moet 
geschieden. 
Helaas kan dat echter niet meer voor de oude prijs 
van / 3,25 per jaargang, omdat niet alleen de prijs 
van hot inbinden zelf verhoogd werd, maar de kosten 
te maken voor verzending sedert het vorige jaar zijn 
toegenomen. Het vorige jaar kwam de verhoging van 
de kosten voor inbinden ten laste van de bibliotheek-
kas, hetgeen deze kas eigenlijk niet dragen kan. 
Mede met het oog op het vrij dunne boekje, dat na 
het inbinden van een jaargang ontstaat, wil ik advi-
seren minstens twee, beter nog meer jaargangen tot 
een boekwerk te laten inbinden. Dit komt dan ook 
relatief veel voordeliger uit. Natuurlijk kunnen zij die 
dat wensen ook elke jaargang afzonderlijk ingebonden 
krijgen, waarbij dan in goud op de rug van het boek 
de jaargang staat aangegeven. 
De kosten voor het inbinden zullen van nu af moeten 
bedragen: voor een jaargang / 3,50 
idem, met doorschieten van bianco bladen / 4,— 
voor 2 jaarg. in 1 band / 3,75 

rr 3 „ 1 , / 4,25 
,. 4 ,, 1 f 4,75 

5 - ,, het maximum) / 5,25 
Tevens wordt beleefd doch drinyend vcrzocht met het 
toezenden van de te binden jaargangen niet lang te 
wachten, anders weet ik niet wanneer ik ze uiteinde-
lijk aan de boekbinder kan zenden. Ook graag het 
verschuldigde bedrag tcgelijk met het zenden van de 
tijeschriften storten op mijn postrekening 310551, opdat 
hierover niet meer gecorrespondecrd behoeft te wor-
den. Uw medewerking zal zeer op prijs worden gesteld. 

De Bibliothecaris A. T. REIJST 

Ledenlijst 
Nieuwe leden: G. Stout, Lekkade 13, Kinderdijk; The 
Library, Museum of Comparative Zoology, Harvard 
University, Cambridge 38, Massachusetts, U.S.A.; 
Aquarium- en Terrariumhoudersvereniging ,,Exotica", 
p a. dhr. N. R. Reijst, Kasteel Erensteinstraat 29, 
Maastricht; E. H, van Eijsden, Oude Molstraat 30, 
Den Haag; P. J. de Moel, Beeklaan 456 B, Den Haag; 
A. Nieland, p.a. A. de Bruin, Noorderstraat 21, Vrees-
wijk; Dr. E. Thomas, Zoologisches Institut der Jo-
hannes Giitenberg-Univcrsitat, Mainz, Duitsland. 
Adreswijzigingcn: Algemeen Secretariaat der Konink-
lijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, thans; 
Jan van Loonslaan 20a, Rotterdam C I ; Aquarium-
houdersvereniging „Psettus", thans: p.a. de heer 
Th. A. Eenimans, Oudshoornlaan 36, Hilversum; 
Hoofdbestuur Nederlandse Jeugdbond voor Natuur-
studie, thans: Mej. A. Stevelink, Gen. Foulkesweg 60, 
Wageningen; J. J. Blumink, thans: Wijsmiillerslraai 
30 hs, Amsterdam-W.; Dc Natuurvriend, lhans: dhr. 
P. Lagas, Langegracht 182, Leiden; C. S. Gouda, thans 
Min. Talmastraat 5, Utrecht G. J. Lorist, thans: 
HooJdweg 74 II, Amsterdam-W.; Dr. Donald W. Tinkle, 
thans: Dept. of Biology, Texas Technological College, 
Lubboch, Tex, U.S.A.; Dr. J. M. Lodewijks, lot zomer 
1958: c/o Long wood College, Farmville, Virginia, 
U.S.A.; F. W. tie Valk, lhans: Bcemdenlaan 8, Roer-
mond. 

Opzeggingen: V. v. d. Woord, Hilversum; F. Sander, 
Delfzijl; mevr. C. M. Greidanvis-Clemenl, Tie!; mej. 
C. Oussoren, Den Haag J. H. W. Lambertz, VaaW: 
Ph. W. Roelofs, Utrecht, W. dc Jong, Wapenveld. 
Met droefheid geven wij hierbij kennis van het plot-
selinge overlijdcn van ons twintigjarige Rotterdamse 
lid Leo Schilte. De heer Schilte was drie jaren lid 
van onze vereniging. 

Boekbespreking 
Bij de om zijn specialc encyclopaedieen zeer bekende 
uitgever Th. KNAVR, Droemersche Verlagsanstalt te 
Munchen en Zurich verscheen, als eerste deel van 
een modern zoologisch naslagwerk, KNAUERS TIER-
BUCH IN FARBEN, de band SAUGETIERE, geschreven 
door I v a n T . S a n d e r s o n , Het is een werk van 
groot formaat, 350 pagina's dik en geillustreerd met 
345 foto's, waarvan 202 in kleuren. De prijs van het 
boek bedraagt 29 DM. 

In de inleiding zegt de schrijver, dat het werk beoogt 
de dierenvriend wegwijs te maken in de bontc veel* 
huid van dieren en te leren, hoe de wetenschap die 
ordont, daarnaast fciten mede te delen, die voor die 
dierenvriend belangwckkend zijn. Dit boek nu draagt 
geheel het karakter van een naslagwerk. Het is bijna 
zuiver systematisch en ana torn isch orienterend: het 
bespreekt de organisatie van de zoogdieren in het 
natuurlijk sysleem, de anatomische kenmerken, waar-
op die indeiing gehaseerd is en gaat in meer specta-
cula ire gevallen in op de anatomische bijzonder-
heden en het doel daarvan. In de hedendaagse zoo-
logie toont men even wel vaak meer belangstelling 
voor het gedrag van dieren en hun betrekkingen met 
hun omgeving; door zijn heperkte interesse kan een 
naslagwerk de dierenvriend gemakkelijk enigszins 
teleurstellcn. Daarom is het verheugend, dat wij, na-
dat tenslolte ook de olifanten de revue gepasseerd 
zijn, in dit boek een hoofdstuk vinden, dal gewijd is 
aan het dier in het landschap, Wij lezen over de 
diergeografische verdeling van de aarde on de be-
trekkingen, die er bestaan tussen de dieren en het 
landschap waarin ze leven, in het bijzonder in 
Europa. 
Wij hebben hier met een builengewoon goed en 
zeer mooi boek te doen. Het kreeg een voorwoord 
mee van Cart-Heinrich Hagenbeck. De jongstc syste-
tnatische inzichten volgend, bespreekt het werk achter-
cen volgens de eierleggende zoogdieren, de buidel-
dieren, insecteneters, vliegende zoogdieren en reuzen-
valschermspringcrs, aapachtigen, iandeloze zoogdie* 
ren, gordeldieren, knaagdieren, robben, landroof-
dieren — katten, houden, beren en marterachtigen — 
otters, walvissen en dolfijnen, buistandigen en tot slot 
de hoefdieren. 
Het uitvoerige register bevat de populaire Duitse 
namen van de dieren en tevens alio wetenschappelijke 
namen van families, onderfamilies on geslachten, die 
ter sprake gebracht zijn. In de tekst worden — niet 
overal — de soortnamen gcgoven. 
Dit diercuboek is uitgesproken modern, in tekst, 
illustratie en in technische uitvoering. Het is geheel 
op kunstdrukpapier, de tatrtjke kleurenplaten zijn, 
evenals de zwart-witatbeeldingen, met grote zorg van 
aulotypieiin gedrukt. Jammer is wel, dat betrekkelijk 
weinig foto's een beeld geven van het levensgebied 
van de dieren en men er slechts naar gestrcefd heofl 
een duidelijk beeld te geven van de habitus; ook de 
opnamen in de wildernis gemaakt dienen meestal 
alleen dit doel. Wel vinden wij in dit bock prachtige 
foto's van weinig afgebeelde soorten. De opnamen 
van de Stergiraffe, de Kongoni en de Sassaby zijn 
voarbeeldon onder de hoefdieren daarvan. 
Do uitocver zegt ons als tweede deel de band REP-
TIL1EN" UND AMPHIBIEN toe. Als dal boek er een 
wordt van dezelfde kwaliteit en uitvoering als dit 
SAUGETIERE, dan staat de terrariumhouder nog een 
groot evenement te wachten! 

L. W. 

Dr. L. B. Holthuis: ISOPODA EN TANAIDACEA, afl. 
16 van de FAUNA VAN NEDERLAND, 280 biz. en 89 
fig. A. W. Sijthoffs Uitgevorsmaatschappij, Leiden 1956. 
Prijs / 21,50 (intekenprijs / 18,50). 
IIct Pissebedden-dceltje van deze bekende serie beval 
de beschrijving van verschillende dieren, die als 
voederdier voor de terrariumliefhebber van belang 
zijn. In het boekje vindt men ten eerste een label om 
de in Nederland voorkomendc pissebedden — ook die 
uit plantenkasson — op naam te brengen. Het moel 
overigens gczegd worden, dat het determineren voor 
eon leek niet steeds zonder moeilijk heden is — ja, 
ook een hioloog slaal met zijn determinalie de plank 
wel mis, indien hij zich niet eerder met pissebedden 
bemoeide (zoals ik zelf crvoer!) 
Dc helft van het boekje wordt ingenomen door zee-
pissebedden, een groep, waarvan juist door toedoon 
van amateurs vrij veel bekend is geworden in de 
laatste jaren. Over de landpissebedden is veel min-
der bekend en hier ligt voor ons de mogelijkheid, dat 
wij over deze (vaak min of meer ongewilde) bewo-
ners van ons lerrarium nieuwe bijzonderheden te 
weten komen betreffende hun biologie. Een basis 
daartoc treffen wij achter elke soortbeschrijving in 
hot faunadeeltje aan. 
Het blijlt te betreuren, dat de uitgave van de Fauna 
niet, zoals bijv. in Denemorken, een subsidie geniet, 
zodat d* prijs onvermijdelijk zeer hoog is. 

INGVAR KRISTENSEN 
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