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Aziatische Cobra's 
Alle Cobra's zijn dus gemakkelijk te herkennen 
als ze de zo typerende schrikhouding aannemen. 
Zij richten zich dan hoog op, stcunen op haar 
horizontaal ineengerolde staart en verbreden de 
hals door het draaien en uitspreiden van de 
8 voorste paren ribben. In hoogste opwinding 
sissen enkele soorten, terwijl de Koningscobra 
(zie slotartikel) een duidelijk gebrom kan laten 
horen. Het verbrcde halsschild heeft de vorm 
van een lcpel, waardoor de Indonesier de 
Zwarte Cobra „ular senduk" ( = Lepelslang) 
nocmt. Een Cobra in deze houding kan met 
geen enkele andere gevaarlijke gifslang worden 
vcrward. Wel zijn er ongevaarlijke slangen, 
die deze schrikhouding min of meer kunnen 
nabootsen (zie LACERTA, 13e jrg. Juni/Juli 
1955, figuren op pag. 69 en 70). 
De Brilslang wordt in India als een heilige 
slang beschouwd. Vooral de hogere Kasten 
zijn crvan overtuigd, dat het doden van een 
Cobra een zonde is en zij geloven, dat degene 
die zulks doet veel onheil te wachten staat. 
Groot is het aantal legenden, dat over deze 
heilige slang in omloop is. De meest bekende 
is. dat deze slang Buddha tijdens een meditatie 
7 dagen lang tegen de felle zon en koude be-
schutte door de ..Gezegende" met haar kronke-
lingen te omstengelen en met haar schild te 
ovcrhuiven. Als dank voor deze opofferende 
daad schonk Buddha aan de Naja de ,,bril", 
opdat zij haar vijanden beter zou kunnen zien. 
Buddha zelf zou aan Naja een belangrijke rol 
hebben toegckend, namclijk die van draagster 
van de wankele Aarde, die zij zou moeten 
schragen. Op tal van Buddhistische hciligdom-
men is de Brilslang, in de regel met mcerdere 
koppen. half mens, half dier, afgebccld. In 
Hindoe-tcmpels worden ze hier en daar als 

..huisdicren" gehouden en ze krijgen schoteltjcs 
met melk voorgezet. Men kan deze gevaarlijke 
slangen dan op de daken der tempels of in de 
voorgalerij zien liggen. 
Van oudsher hebben slangenbezweerders met 
deze slangen voorstcllingen gegeven, omdat de 
imponerende schrikhouding, die de spoedig 
gei'rritcerde Brilslang onmiddellijk aanneemt, 
— zelfs reeds bij het oplichten van de dekscl 
van de platte mand, waarin zij is opgeborgen, 
— nooit nalaat op de toeschouwers een diepe 
indruk te maken. 
Men heeft het „slangenbezwcren" wel eens 
willen vergelijken met het dresscren van roof-
dieren. Dc slangenbezwccrder zou dan evenals 
de leeuwentemmer de dieren met zijn ogen in 
bedwang kunnen houden; ze dus als het ware 
kunnen hypnotiseren. Daarbij maakt de slan-
genbezweerder gebruik van de „bin ", een soort 
klarinet, die een monotoon geluid voortbrengt, 
waarop de slang begint te ..dansen ". 
In werkclijkhcid bcrust dit ,,slangenbezweren" 
op een nauwkcurigc kennis van dc gedragin-
gen dezer dieren, de mogclijkheden, die bereikt 
kunnen worden en op een grote dosis persoon-
lijke moed. De Brilslang is als nachtdier niet 
spoedig geneigd om overdag, als de zon fel 
schijnt, tc bijten. Men heeft de slang in den 
beginne herhaaldelijk tot de aanval geprikkeld 
en dan een stenen kom voor haar kop gehouden. 
waarin zij wocdend beet. Dit was voor dc 
slang een pijnlijke gewaarwording en op deze 
wijze heeft men de neiging tot bijten grotendeels 
de kop ingedrukt. Voorts is bekend, dat de 
Brilslang volgens een cirkelboog aanvalt. De 
slangenbczweerder gebruikt nu de klarinet ook 
als verdedigingswapen om met de kop van 
dit instrument een eventuele aanval van de 
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slang op te vangen. Hij plaatst zijn vingers zo, 
dat deze eveneens voor de beten van de slang 
zijn veiliggesteld. 
Vaststaand is in ieder geval. dat de muziek 
de slang niet kan hypnotiseren, daar ze deze 
zeer waarschijnlijk niet hoort. Slangen kunnen 
namclijk zeer slecht horen, daar uitwendigc 
gchoororganen ontbreken en ook geen trom-
melvlies aanwezig is. Het is zelfs dc vraag of 
ze wel in staat zijn geluiden op de vangen. 
W e l zijn ze zeer gcvoelig voor trillingen, zodat 
ze op voetstappen van een naderende pcrsoon 
wel rcageren. Het „dansen". dat wil zcggen 
het rhythmisch hcen en weer bewegen van het 
rechtopstaandc slangenlichaam. wordt bcreikt 
door voor dc toeschouwers nauwelijks merkbare 
bewegingen van de klarinetspeler, die de ge-
irritccrdc slangen echter wel opvallen en die 
ze onmiddellijk navolgen. Evenals we het kopje 
van een kat been en weer kunnen laten bewegen, 
door voor haar een aan een touwtje bevestigd 
propje papier in slingcrende beweging tc bren-
gen, kan de slangenbezweerder dit met zijn 
slangen ook doen. Het publiek ontgaat dit 
detail en het ziet alleen het rcsultaat: dansendc 
slangen op de maat van de muziek! Daarvoor 
offert men gaarne wat geldstukken als loon 
voor de slangenbezweerder. Ik gun ze deze 
verdiensten graag, want dc echte slangen-
bezweerder werkt met slangen, die nog in het 
bezit zijn van haar dodelijkc gifwapens. Een 
ogenblik van onoplettendheid kan de slang 
benutten om toch aan tc vallen en te bijten. 
Vele slangenbezwecrdcrs zijn aan de uitoefening 
van hun vreemdsoortig beroep ten offer geval-
len, ondanks het gcbruik van de vele „wonder-
middelen", zoals het inwrijven van de gcbeten 
plaats met dc ..onfeilbaar werkende" slangen-
steen, enz. 

Over slangenbezweerders is enige jaren ge-
leden bij Moussault's uitgevcrij te Amsterdam 
een in het Ncderlands vertaald bock van John 
Hagenbeck vcrschenen, getiteld: „Heiligc Slan-
gen", dat de lotgevallen verhaalt van dc 
Indier HAR NARAIN, die een groot slangen-

De grote Mexicaanse hagedissen, die men met 
deze naam aanduidt, zijn over het algemeen niet 
veel zwarter dan de bekende Groene Leguaan, 
maar omdat de naam wel toepasselijk is op het 
volwassen mannetje van de meest bekende 
vertegenwoordiger van het geslacht. wordt hij 
voor het gehele genus gebruikt: Ctenosaura, dc 
doornstaarthagedissen van de Nieuwe Wereld. 
Ze komen uitsluitend op het vasteland van 
Centraal-Amerika voor en ncmen daar in de 
herpetofauna een plaats in als de Neushoorn-
leguanen (Cyclura) op de Westindische Eilan-
den. Deze geslachten zijn nauw verwant; de 
dieren hebben een zelfde habitus en tonen 
slechts een duidclijk verschil: de grote knobbels 

bezweerder werd. Deze „avonturenroman" dient 
echter zeer critisch te worden gelezen, want 
lang niet alle vcrhalen lijken mij verantwoord. 
Maar spannend is het boek in ieder geval! 
Niet iedere slangenbezweerder werkt met Bril-
slangen die nog in het bezit van giftanden zijn. 
Vooral degenen. die buiten India met deze 
voorstellingen hun brood trachten te verdic-
nen, nemen het zekcre voor het onzekcre en 
werken met slangen, wier giftanden op wrede 
wijze zijn uitgebroken. Het is geenszins dc 
bedocling om te generaliscren. Het is mij uit 
ISEMONGER's boek bekend, dat er ook onder 
de negers van Zuid-Afrika ..snake-charmers" 
voorkomen. die zeer gewaagde experimenten 
uithalen met dodelijk giftige slangen. zoals o.a. 
de Egyptische Cobra (Naja haic). Een foto 
toont zo'n slangenbezweerder. die een dergelijk 
gevaarlijk reptiel losjes in dc hand houdt, 
waarvan dc kop vlak voor zijn wijd geopendc 
mond hangt. Maar er komen vrij veel gevallen 
voor, waarbij gewerkt wordt met dieren, waar-
van de giftanden wel degclijk zijn uitgebroken. 
Dat dergelijke gepijnigde slangen vlug ge-
irriteerd zijn en daardoor voor de toeschouwers 
spectaculair, omdat zc tal van schijnaanvallen 
op hun menselijke plaaggeesten zullen uitvoe-
ren, is te begrijpen, maar dc ..slangenbezweer-
der" loopt geen enkcl risico. want dc arme 
dieren kunnen zich niet eens meer verweren. 
Slangen, die op een dergelijke manier zijn mis-
handeld, zijn gcdoemd de hongerdood te sterven. 
..Blijdorp" kreeg enigc jaren gcleden een aantal 
op dergelijke wijze gcmaltraitecrdc Brilslangen, 
die slechts tijdclijk in deze Diergaardc werden 
ondergebracht. De koper heeft er in ieder geval 
een verliespost aan gchad. want na verloop 
van enkele maanden was cr geen enkel exem-
plaar meer in leven. Gedurende hun korte ver-
blijf in ,,Blijdorp" namen ze bij de nadering 
van mensen spoedig de schrikhouding aan. 
Ncem het die dieren maar kwalijk, die aan 
den lijve hadden ondcrvonden, hoe wreed de 
mens kan zijn! 

(Slot volgt). 

op de tenen van Cyclura; bij Ctenosaura ont-
breken zc. 
De forsc, krachtig ontwikkelde hagedissen varie-
ren in grootte van vijfentwintig centimeter tot 
ruim een meter, alnaargelang de soort. De die-
ren zijn stevig gebouwd, hebben zware klauwen 
en een lange, met doornachtige schubben be-
zette staart. De romp is zeer fijn beschubd. 
midden op de rug ligt een rij stekelschubjes, die 
zich tot op dc achterkop voortzet en ter hoogte 
van de nek dc langstc stekels heeft. Onder aan 
dc keel hangt een permanent kossem dat meestal 
tegen het lichaam gevouwen ligt. 
Het gehele hagedissengeslacht bestaat uit twee 
hoofdvormen, Cfenosaura acanthura en Creno-

L. Wijffels, 's-Hertogenbosch: 

Zwarte Leguanen 
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saura similis, waaruit zich in totaal acht of 
ncgen andere soorten differentieerden. Opvallend 
is dat de soorten ontwikkeld uit acanthura, de 
subtropische vorm. alle veel groter zijn dan die 
welke uit similis voortkomen en in de tropen 
leven. Deze laatsten werden voorheen voor een 
gedeelte in een zclfstandige genus, Cachryx, 
gerangschikt. 
Ctenosaura acanthura ( S h a w ) , de meest pri-
mitievc vorm, heeft het grootste versprcidings-
gcbied, dat zich over geheel Mexico benoorden 
de isthmus van Tchuantepcc uitstrckt. Het is 
een in totaal 65 cm lange hagedis, waarvan het 
volwassen mannetjc bijna geheel zwart is met 
enkele roestkleurigc vlekken. De jongen zijn 
grasgroen. Een bodembewonende soort, die 
echter zeer goed kan klimmen. In de vrije 
natuur vocdt deze, dc echte, zwarte leguaan 
zich hoofdzakelijk met dierlijk voedsel; accep-
tecrt in gevangenschap echter fruit, maar heeft 
veel licver rauw vices. 

caanse vasteland, maar mogelijk vormt deze 
populatie een cigen ondersoort. Volgens de 
literatuur eet hcmilopha uitsluitend plantaardig 
r.-.atcriaal; S m i t h schrijft dat sommigen aan-
nemen dat hij ook krabben eet. Ik zelf heb hem 
leren kennen als een groot liefhebber van 
sabelsprinkhanen. 
De hagedis, die ook dc eilandjes in de Golf 
van California bewoont. wordt ongeveer 85 cm 
lang. Hij lecft tussen rotsblokken aan de kust, 
maar neemt zijn intrek ook wel in bomen en 
houdt zich daarin vrijwel constant op, indien in 
de buurt geen spleten in de rotsen of partijen 
steenblokken een onderkomen voor het dier 
bieden. 
Verder zuidclijk in Mexico, in de staten Nayarit 
en Jalisco, een gebied dat tamelijk dicht bebost 
en aanzienlijk vochtiger is dan Noord-Mexico. 
hebben zich drie soorten ontwikkeld, waarvan 
dc grootste. Ctenosaura brachylopha ( C o p e ) 
ruim een meter lang is. Een zuiver vegetarisch 

Ctenosaura bentifapha ( C o p e ) . Volwassen mannetje. San Pedro Nolasco, Golf van California. Foto L. Wijffels 

Toen in het oligoccen Nedcr-Californie door 
een baai van het vasteland werd gescheiden en 
voor het grootste gedeelte in een wocstenij-
achtig gebied vcranderdc, begonnen de hierop 
gei'solecrde dieren zich aan hun gewijzigde 
omgeving aan tc passen: de rugkam van stekel-
schubben werd lager, de kleur aanzienlijk lichtcr 
met zwarte spikkels; de mannetjes behielden 
echter de zwarte kleur op de borst, bij de 
aanhechtingen van de poten en in enkele brede 
dwarsbanden op de schouderstreck: Ctenosaura 
hemilopha ( C o p e ) . Deze soort heeft zich ook 
verspreid over westclijk Sonora, op het Mexi-

levend dier, dat zich bij voorkeur ophoudt in 
holle bomen en in dicht begrocid terrein. Deze 
grote leguaan is tamelijk licht gekleurd in een 
grijsachtige, geelgroene tint en donker gevlekt. 
Aanzienlijk kleiner is Ctenosaura parkeri 
( B a i l e y ) , die een zeer beperkt gebied in dc 
staat Jalisco bewoont en ook daar heel zeld-
zaam is. 
Het is niet bekend of deze vorm wezenlijk ver-
schilt van pcctinata ( W i e g m a n n ) , die voor 
de tcrrariumkundc wel de belangrijkste is. Deze 
vorm komt talrijk voor in een gebied dat zich 
uitstrekt van de staat Mexico in het zuiden tot 
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Ctenosaura peclinala ( W i e g m a n n ) . Jong exempiaar, Rio 

halverwege Sinaloa in het Noorden. Dc jongen 
zijn grasgroen op dc rug, meer geelachtig op 
de flanken; de volwassen dieren, die groen en 
bruin of oranjcachtig van kleur zijn, hebben 
zwartbruinc, vaag afgetckende dwarsbanden op 
dc rug en dc staart. De grote exemplaren wor-
den nu en dan op bomen gevonden, jonge dieren 
houden zich vooral op in met gras begroeid 
terrein en op de muurtjes langs de wegen. 
In het deel van Centraal-Amcrika dat begrensd 
wordt door de Mexicaanse staat Oaxaca en de 
Republiek Panama is dc acanf/mra-groep ver-
vangen door Ctenosaura similis ( G r a y ) en dc 
daaraan verwante vormen. Ctenosaura similis 
zelf. die de kuststrcken van dit gehele gebied 
bewoont, is een lichtklcurigc. gemiddeld 60 cm 
lange hagedis. die — in tegenstelling tot vrijwel 
alle andere soorten — gegeten wordt om zijn 
lekkerc vices; de vangst geschiedt met bchulp 
van op fuiken Iijkende vallen. waarin bloemen 
van Hibicus zijn gclcgd. De leguanen leven van 
deze en andere bloemen en laten zich op die 
manier eenvoudig vangen. 

Het is opvallend dat Ctenosaura similis nogal 
op droogte gcsteld is; aan de tamelijk vochtige 
Atlantische kusten is hij veel minder talrijk dan 
aan de droge Pacifische. W a a r de bodem 
modderig is en mangroven voorkomen ontbreekt 
dc leguaan, die ook de mcertjes op dc savannen 
mijdt en op zandigc bodem tussen rotsen en 
rotsblokken verblijf houdt. In de vrije natuur 
voedt deze hagedis zich met bloemen en vruch-
ten. maar ook met grotere insecten, vooral 
torren en sprinkhanen. 
De vier andere soorten zijn hoofdzakelijk van 
wctenschappelijk belang. Bij Ctenosaura palcaris 
S t e j n e g e r en Ctenosaura bakeri S t e j n e-
g e r , waarvan de eerste in een klein gebied in 
Guatemala voorkomt en dc andere in zijn ver-
spreiding beperkt schijnt te zijn tot het eiland 
Utilla, Honduras, hebben zich zeer grote keel-
aanhangsels ontwikkeld. Ctenosaura defensor 
C o p e , een betrekkelijk kleine soort van het 
scmi-aride gebied van Yucatan, heeft een kortc, 
met zeer lange en dikke stekels bezctte staart. 
Ook de soort crythromclas B o u l c n g e r , 
waarvan de juiste vindplaats niet bekend is en 
die evenals de voorgaande soort maar van 
enkele museumstukken bekend is, heeft een 
korte, sterk gespierde doornstaart. 
De vormen quinquecarinata ( G r a y ) van 

Presido, Mazatlan. Sinaloa, Mexico. Foto L. Wijffels 

Oaxaca en clarki B a i l e y afkomstig van 
Michoacan in Mexico, zijn sterk afwijkend en 
werden door sommige schrijvers teruggebracht 
in het geslacht Enyaliosaurus, waarin quinquc-
carinata oorspronkclijk werd bcschreven. S m i t h 
6 T a y l o r plaatsen C. palcaris, C. defensor 
en C. crythromclas op grond van het bezit van 
doornachtige schubben op dc dijen eveneens in 
het geslacht Enyaliosaunus, dat daarmede alle 
klcincre soorten omvat. Vooral quinquecarinata 
schijnt niet zcldzaam te zijn en deze werd niet 
lang geleden ge'importeerd door mevrouw 
Schetty in Zwitserland. 
Op het ogenblik staat dc herpetologie van 
Mexico in het centrum van de belangstelling 
van Amerikaanse biologen. Talrijke instituten, 
universiteiten en musea rusten cxpeditics uit om 
dit nog weinig bekende gebied verder te onder-
zoeken en daarmee stijgt de kans — althans 
voor enigc tijd — om wat levend materiaal uit 
Mexico in onze tcrraria tc krijgen. Meestal 
worden collecties levende dieren meegebracht 
van de minder zeldzame soorten — de andere 
worden geprepareerd — en degenen, die relaties 
in de Verenigde Staten hebben, krijgen nu en 
dan de gelegenheid wat van dit zeldzame 
materiaal door ruil over te nemen. 
De Zwarte Leguanen zijn in een groot terrarium 
wel te houden. als dat doelmatig is ingericht. 
Een ruime schuilplaats is van groot belang; 
deze hagedissen zijn heel schuw en als hen de 
gelegenheid gcboden wordt zich tussen stenen 
en stronken tcrug tc trekken, voorkomt men het 
woeste gc-ren waarmec de dieren alles over-
hoop halen en waarbij ze zich aan de wanden 
kunnen kwetsen. Mijn ervaringen met de voeding 
van deze dieren waren veel gunstiger dan die 
met de gewone groene leguanen, die — in elk 
geval in het begin — zelden uit cigen beweging 
aan hun stukjes banaan, hun bloemen en hun 
slabladeren beginnen. Op de dag waarop ik mijn 
Ctenosaura's ontving, hebben ze aanstonds een 
paar flinke sprinkhanen, enkele larven van de 
grote wasmot en meelwormen gegeten. De ruim 
60 cm lange Ctenosaura pcctinata accepteerde 
alleen de groene sabelsprinkhanen en heeft later 
ook sla verorberd. Het dier was oranjebruin 
met donkere vlekken. Toen het later overging 
naar de heer Felix Vandevelde in Belgie werd 
het daar, in het hectst van de zomer, enige tijd 
buiten gehouden. Toen, in briljante zonneschijn, 
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was het dier vaak helder groen. Jammer genoeg 
zijn wij doorgaans niet in staat zulke dieren de 
ruimte en zonneschijn te geven, die ze nodig 
hebben. 
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Parnassia palustris 
In de laaggelegen gcbicden zowel als in de 
bergstreken van Europa, Azie en Amcrika 
komt algemeen een plantje voor, dat voor 
beplanting van het terrarium in de open lucht 
bijzonder geschikt is. Dc Parnassia, die offi-
ciccl Parnassia palustris heet, komt zeer talrijk 
voor in de Alpen, waar haar hoogtegrens op 
2700 meter ligt. Het eerste gedeelte van haar 
naam heeft de plant te danken aan de Grickse 
berg Parnassos, waarop zij veelvuldig voor-
komt; ..palustris" bctckent „van het moeras". 
Op de voorpagina van Lacerta van Juni 1957 
staat een foto afgedrukt van een terrarium met 
o.a. bloeiende parnassia, op de voorgrond in 
het midden. Het is een overblijvende moeras-
plant met 15 tot 30 cm lange blocmstengels, 
die in het midden een hartvormig, stengel-
omvattend blad dragen. Behalve deze blade-
ren zijn er nog, die niet aan de blocmstengel 
groeien. Deze bladeren, dc wortelbladercn. zijn 
langgerekt en eveneens hartvormig. Ze zijn 
2 tot 5 cm lang en 1 tot 3 cm breed. De eind-
standigc blocm heeft 5 eivormige kclkbladcren 
en 5 ovale kroonbladeren. Deze laatste zijn 
sterk geadcrd. Dc bloem heeft 10 meeldraden. 
waarvan cr 5 vruchtbaar zijn. Dc andere 5, 
stanodien genoemd, zijn onvruchtbaar. Ze heb-
ben dc vorm van schubben, die aan de rand 
een stralenkrans van langgestecldc gele knopjes 
dragen. De stamper heeft 4 stcmpels. 
Parnassia palustris is zeer bruikbaar in het 

Naar aanleiding van het interessante artikel 
van ons lid H.G.O. van Wijngaarden in het 
Februarinummer van LACERTA, over vcld-
waarnemingen aan reptielen en amphibien in 
Northern Ontario, het volgende: 
De heer Van Wijngaarden schrijft in dat arti-
kel: „Een andere slang, echter veel forser — 
wc zagen zc van anderhalvc meter — is de 
,,Hardwood rattle snake", Lampropeltis t. 
triangulum ( L a c e p e d e ) , hier vaak „milk-
snake" genoemd (ze zuigen de uiers van koeien 
leeg, you know!)." Het is echter vrijwel on-
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moerasterrarium en stclt weinig eisen. Met een 
ding moeten we echter rekening houden: ze 
wil veel zon hebben en we mogen haar daarin 
niet tekort doen, want dan wordt ze bleek en 
slap. De plant komt bijzonder goed uit als wij 
haar in niet te kleine grocpen langs een vijver 
zetten. Een moeilijkheid is echter om aan vol-
doende planten te komen zonder dc vrije na-
tuur helemaal lecg te roven, wat beslist niet 
vcrantwoord zou zijn. Grote planten kunnen 
gemakkelijk gescheurd worden, maar deze 
mcthode is te langzaam om in korte tijd vol-
doende planten op te Icveren. Beter kunnen 
wij de planten door zaad vermeerderen, wat 
niet moeilijk is. Indien het terrarium toegan-
kelijk is voor insccten zal dc parnassia waar-
schijnlijk wel spontaan zaad vormen, dat we 
gcmakkelijk kunnen oogsten en direct weer 
op een vochtig plaatsje uitzaaien, Wij moeten 
er dan wel voor zorgdragen, dat de bewoners 
van het terrarium het ingezaaide plekje onge-
mocid laten, totdat de plantjes stevig genoeg 
zijn. Wij kunnen de natuur te hulp komen door 
stuifmeel van een 2 of 3 dagen geopende blocm 
over te brengen op de stcmpels van een bloem, 
die al 7 of 8 dagen oud is. 

Parnassia is zeker een van de mooiste inhecmse 
planten. Zij is het beslist waard een deel uit 
te ' maken van de beplanting van ons buiten-
terrarium. 

mogelijk. dat de hier bedocldc slang inderdaad 
Lampropeltis triangulum is, maar zeer waar-
schijnlijk Elaphc vulpina gloydi C o n a n t . 
Lampropeltis t. triangulum wordt in Canada 
inderdaad vaak ,,milksnake" genoemd. maar 
een meer gcbruiktc naam is ,,House Snake". In 
de Verenigde Staten wordt het dier vaak 
..Spotted Adder" of ,.Checkered Adder" ge-
noemd. Het is een middelmatig grote slang met 
op de rug en staart 35 tot 62 zwartgerande 
bruine of roodbruine vlekken. O p de flanken 
ligt een tweede rij van soortgelijke, maar klei-

Planten voor het buitenterrarium 

J. A. Nagtegaai, Den Haag: 

De ..Hardwood rattle snake" 
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nere vlekken en daarondcr vaak nog een derde. 
Dc grondkleur is grijs, grijsbruin of lichtbruin. 
Vaak is de kop gcsierd met een X- of Y-vor-
mige tekening. De onderkant is vuilwit, met 
kleine, donkere, vierkante vlekjes. 
Geheel afwijkend van kleur zijn de jongen van 
Lampropeltis t. triangulum, die een vuilwitte 
of gele grondkleur hebben, waarop zwartge-
rande felrode vlekken liggen. Zij lijken daar-
door icts op de rood-zwart-geel geblokte gif-
tigc Koraalslang, Micrurus f. futvius. 
Volwassen exemplaren zijn gemiddeld 75 cm. 
lang. Er zijn zeer grote exemplaren bekend, 
die 106 cm. maten. In Canada komen deze 
slangen voor in Zuidelijk Ontario en Quebec. 
Ze zijn algemeen bij Wentworth, Prince 
Edward, Leeds, en bij de Credit River. 
Het voedsel van deze soort bestaat voorname-
lijk uit muizen. Een enkele maal worden ook 
vogels en slakken gegeten. 
De Canadcsc namen van Elaphc vulpina gloydi 
zijn: .,Foxsnakc", Copperhead" en ,,Hardwood 
rattle". In de Verenigde Staten heet het dier 
..Pinesnake" of ,,Spotted Adder". Het is een 
grote, zware slang, met op de rug 28 tot 39 
chocoladeklcurige of bijna zwarte blokken 
van de lengte van 4 tot 6 schubben. Op iedere 
zijde bevindt zich een rij kleine, minder duide-
lijk getekende vlekken. Dc onderkant is geel 
met hier en daar wat zwarte spikkels. 
De volwassen exemplaren van deze soort zijn 
gewoonlijk iets langer dan een meter, ge-
middeld 105 mm. lang, maar herhaaldelijk zijn 
dieren van 165 mm. gevangen. 
Het versprcidingsgebicd van deze soort in On-
tario strekt zich uit over de countries Bruce, 
Essex, Norfolk en Muskoka, dc gebicden van 
Kucknow en Parry Sound en dc oevergebie-

77). J . P. Cornelissen, Haarlem: 

Wanncer men bcslotcn heeft zelf een lichtkap 
te vervaardigen. dient men zich in de aller-
eerste plaats op de hoogte te stellen van het 
reflectievermogen van de verschillende mate-
rialen, welke voor dc binnenzijde van de kap 
in aanmerking komen. Vergelijkt men de vol-
gende gegevens: 
a. spicgel, 100% reflectie; b. vcrzilvcrd mate-
riaal, 9 0 % reflectie; c. verchroomd materiaal, 
80% reflectie; d. zilverpapier, 6 5 % reflectie, 
e. gepolijst aluminium, 50% reflectie en g. 
witte lak, 30% reflectie, dan zal men in ver-
band met de kosten en dc mogelijkheden voor 
dc meest gunstige reflectie wel steeds het 
zilverpapier kiezen. 
Volgens dc ,,dcskundigen" dient dit met vcr-
nis gcplakt te worden. Nu weet ik niet of 
zilverpapier in grote vellen te koop is en of 
het zilverpapier zo gcplakt kan worden, dat 
het absoluut strak op de ondcrlaag vast zit. 
Het lijkt me daarenboven niet uitgesloten, dat 
het zilverpapier na verloop van tijd loslaat. 

den van het Huron- en Eriemeer. 
Evenals Lampropeltis triangulum eet Elaphe 
vulpina hoofdzakelijk muizen; bij een onderzoek 
naar de maaginhoud werden echter ook vogels 
en eieren gevonden. 
Zowel de ene als de andere soort brengen als zij 
bedrcigd worden een merkwaardig geluid voort, 
dat veroorzaakt wordt door het snel heen en 
weer bewegen van de staart en dat veel lijkt 
op het geluid, dat de slangen van het geslacht 
Crotatus maken. Geen van beide soorten is 
giftig. 
Ik heb deze soorten allebei in mijn coUectie en 
kan aan het bovenstaandc nog tocvoegen, dat 
Elaphe vulpina in het terrarium zeer gemakke-
lijk tot voedselopname overgaat, terwijl Lam-
propeltis triangulum vaak helemaal niet wil 
eten. Van de 6 exemplaren, die ik uit de Ver-
enigde Staten (Michigan) ontving, gingen er 
5 prompt in hongcrstaking: slechts een ervan 
heeft muizen willen eten. 
Naschrift: Allen & Allen, in het H A N D B O O K 
O F SNAKES, beschouwen Lampropeltis trian-
gulum als een ondcrsoort van L. doliata; dc 
juistc naam van dc slang is dan Lampropeltis 
doliata triangulum. Zij geven een heele serie 
populaire namen voor het dier — waarvan dc 
fraaistc is ,,thunder-and-lightning snake", „don-
der-en-blikscm slang" — zonker de naam 
,,hardwood rattle" te noemen. Elaphe vulpina 
gloydi heeft daarentegen slechts twee namen: 
„fox snake" en ,.hardwood rattle snake", welke 
laatste voor geen enkele andere soort wordt 
gebruikt. Lampropeltis is direct van Elaphe 
te onderscheiden, omdat bij de eerste de nek 
even breed is als de kop, bij de laatste is de 
kop brcder dan dc nek: de eerste heeft een 
geheel, de tweede een gedeeld anaalschild. Red. 

Hoe dan ook, het geklieder lokte mij niet aan 
en ik zocht een andere methode: 
Men kan in plaats van zilverpapier beter 
,,stanniool met een papieren rug" gebruiken; 
dit is per meter tc koop tegen een redclijkc 
prijs, o.a. bij de firma J. Muys, Ged. Oude 
Gracht 103 in Haarlem. Als plakmiddel werd 
Vclpafin van Ccta-Bevcr gckozen, een lijm-
soort, die, ,,au bain-Marie" vcrwarmd, spoedig 
dik vloeibaar wordt. 
Dc lichtkap zelf werd als volgt vervaardigd: 
De beide zijkanten zijn trapeziumvormig en 
van duims hout gemaakt. Op deze zijkanten 
werden de bovenkant, de voor- en achterwand 
van de lichtkap geschroefd. Deze zijn niet van 
hout. maar van een soort etcrnit, dat onder de 
naam ,,cflex" in alle mogelijke kleuren in de 
houthandel te koop is. 
Dit materiaal is gckozen, omdat bleek, dat 
hout (triplex) na droging (en ook krimping) 
van het opgeplaktc stanniool ging trekken; 
etcrnit doet dat niet. Het nadeel van eternit 

De lichtkap 
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is, dat het moeilijk te verwerken is. Het moet 
gczaagd worden met een ijzerzaagje van 
,,high-specd"-staal (/ 1,25 per blaadjc). Men 
kan cr ook niet in schroeven. Ieder schroefgat 
moet men met een sneldraai-metaalboortje 
voorboren. In sommige zaken is etcrnit echter 
wel op maat gczaagd tc krijgen. 
Tegenover dit nadcel staan echter de volgende 
grote voordelen: 
1. Het kan niet oxyderen. zoals aluminium 
(waarbij de reflectie afnecmt), zink, ijzer, etc. 
2. Het kan niet trekken en is volkomen water-
vast, dit in tcgenstelling met triplex, hout en 
hardboard. 
3. Het kan tegen grote hitte en is volkomen 
brandvrij; een belangrijk voordeel voor een 
lichtkap. Deze kan nu immers zeer laag ge-
houden worden, omdat dc lampen vlak tegen 
het etcrnit gemonteerd kunnen worden. 
4. Het kan normaal geschilderd worden, voor 
het zgn. verzepen behoeft men bij tocpassing 
van dc moderne synthetische vcrfsoorten niet 
te vrczen. Het kan desgewenst zelfs gebeitst 
worden. zoals hout. 
5. Het is in hoge mate warmte-isolerend. 
Dc laatste tijd is er zelfs een nieuwe brand-
vciligc ctcrnitplaat in de handel (firma Th. J. 
L. van den Berg N.V., Den Brielstraat 21, 
Amsterdam), die ook volkomen watervast is. 
maar die bovendien het grote voordeel heeft, 
dat het bewerkt kan worden als hout en met 
hetzelfde gereedschap. Men kan het dus spij-
keren (1 a lj/j cm. van de kant blijven). 
schroeven (voorboren niet noodzakelijk) en 
zagen met een zaag met liefst kleine vcrtan-
ding. 
Aan verdere technische gegevens zij vcrmcld: 
afmeting der platen: 2500 x 1200 mm.; dikten: 

Boekbepreking 

A. II. Wrighl & A. A. Wright, HANDBOOK OF 
SNAKES OF THE UNITED STATES AND CANADA, 
Comstock Publishing Associates, Ithaca, New York, 
1957, 2 delen, 1133 biz., prijs U.S. S 14.75. 
Met hot HANDBOOK OF SNAKES is dan, jaren nadal 
het voorlaalste werk in deze serie Amerikaanse herpe-
tologische handbooken verscheen, een gedctailleerd 
en thans vollediy ovetzicht van de herpetofauna van 
Noord-Amerika beschikbaar. 
Met nu verschenon hoek over de slangen van Noord-
Amerika onderscheidt zich van de overigc handboeken 
door zijn grote omvang, maar vooral door de vaak 
betere gegevens welke over de besptoken dieren wor-
den verstrekt —• een yevolg van tie snelle groei van 
de kennis van de herpetofauna van dit gebied — en 
in het bijzonder door de inieiding tot dit werk. 
Door middel van een uttvoerige inhoudsopgave krijgt 
de gebruiker een ovetzicht van de slangenfauna van 
Noord-Amerika. Zoals gebruikelijk in deze handbooks 
komen de soorten ler sprake gerangschikt naar fami-
lies en hier alfabotisch in de families naar geslachts-
en soortnaam. Het eerste deel behandelt de families 
Leptotyphlopidae, Hydrophidae, Boidae en Colubridae 
tot het geslacht Opheodrys, in het tweede deel komen 
de overige colubriden en de families Elaphidae en 
Crotalidae aan de orde. Aan dit systematische ge-
deelte gaat een delermineertafel tot de families vooraf; 
de behandeling van iedere familie wordt ingeleid met 
een korte algemene karakteristiek en weerom een 
delermineertafel, ditmaal met tekeningen geillustreerd, 
tot genera en species. 
In zeker opzicht is echter de uitvoerige inieiding 
minstens zo belangrijk als het systematische deel van 
het boek. Dc schtijvers bespreken het schema volgens 

5. 8, 10. 15, 20 en 25 mm.; soortelijk gewicht 
in droge toestand: ± 0,6; hittc-bestendigheid: 
400° C. continu; buigvastheid: ± 50 kg per 
cm2: warmtegeleidingscoefficient: 0.068 kcal/h/ 
m/m'-/° C; Brinell hardhcid: 8: de naam van 
dit nieuwe eternitboard is ,,Pical". De prijs is 
bij 5 mm. diktc: / 4,25 per m'-'; bij 8 mm.: / 6,80 
per m", bij 10 mm.: / 8,50, enz. 
Het stanniool wordt nu als volgt op het etcr-
nit geplakt: Nadat het potje met de Vclpafin 
op dc vorengenoemde wijze is vcrwarmd, laat 
men het tijdens het verwerken in het pannetje 
met kokend water staan, anders koelt dc lijm 
af en wordt dan onmiddellijk weer stijf. De op 
maat gesneden stukken stanniool worden aan 
dc rugzijde snel met een kwast met Velpafin 
ingesmcerd. Om dc lijm iets gcmakkelijker te 
kunnen verwerken. kan men dc kwast af en 
toe in het kokende water dopen; men moet 
echter beslist niet de Vclpafin met water gaan 
vcrdunncn! 
Daarna wordt het stanniool op het cternit gc-
plakt; hierover legt men een krant en dan 
strijkt men het vcl stanniool met een hete strijk-
bout van een zijde af glad. Door dc hitte van 
de strijkbout smelt de Velpafin weer en het 
overtollige plakscl wordt onder het stanniool 
vandaan gestreken en treedt aan dc randen 
naar buiten. waar men het met een in hect 
water gcdrenktc dock gemakkelijk kan ver-
wijderen. Als men het goed doet. zit het stan-
niool zo vlak als een spicgel op dc cternit-
plat geplakt. 
Voor dc zekerheid heb ik tenslottc de randen 
van het stanniool nog tegen vocht beschcrmd 
door zc met vcrnis tc bestrijken. 

Overgenomen lift; Triginta 

hetwelk zij iedere vorm in dit werk behandelen. De 
indeling der over de dieren verstrekte gegevens is 
als volgt: namen van slangen: verspreiding (Iijst van 
staten waarin de soort of ondersoort voorkomt. met 
aanduiding van de hoogten boven zeeniveau waarop 
de slang leeft); de grootte (van volwassen dieren): 
de levensduur, kenmerken; kleur; woongebied (en 
levensgcwoonlen indien bekend); perioden van activi-
teit (op de dag en in het seizoen); voortplanting 
(paring en paringsgedrag, eieren, jongen); vervelling; 
gifj vijanden; aantekeningen en literatuur. 
Deze groepen van gegevens worden in de inieiding 
toegelicht. Terzakc van namen vinden wij een wat 
le kunstmatige indeling van Engelse namen naar hun 
oorsprony en lijsten van woorden en hun betekenis 
veel gebruikt in de wetenschappelijke namen van de 
slangen. Onder het hoofd ,.Present classification" 
volgt een bijzonder lezenswaardig bctoog. De schrij-
vers zellen uitcen, dat bij een snelgroeionde weten-
schap als de zoologie •— herpetologie in het bijzon-
der — waarin het aantal werkers zeer groot is, 
Irequentc wijzigingen in hel systeem en derhalve in 
de naamgeving onvermijdelijk zijn; dal de grote varia-
biliteit van vele vormen — reeds besludeerd of nog 
te ontdokken — voortdurend herwaardering van ge-
vonden, d.w.z. gepubliceerde, soortbepalende ken-
merken noodzakelijk maakt en dat de nieuwgevonden 
waarden van invloed zijn op de interpretatie van het 
begrip ,,soort". Wat dat belreft citeren zij dan Smith 
en Taylor, herpetologen die de meest recenle poging 
tot omschrijving van de begrippen soort en onder-
soort hebben ondernomen. Tenslotte verdedigen de 
schrijvers het opnemen van besprekingen van mogelijk 
met andere soorten synonieme vormen aan het slot 
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van ieder genus. Met betrekking Lot de verspreiding 
geven de schrijvers drie kaarten van de V.S., twee 
van vegetatiezoncs waarin bcpaaldc planten domineren 
en een van de bodemstructuur. Zij belogen dat deze 
twee aspecten van het land de fauna bepalcn, direct 
zowel als indirect omdat de verspreiding van een dier 
dezelfde is als die van zijn voedsel. Sprekende over 
de kleuren van de dieren vcrklaren zij, dat alle be-
schrijvingen origineel zijn — dat is veel waard — en 
in overeenstemming met Ridgway's Color Standards 
and Color Nomenclature. Aan de hand van voorbeel-
den demonstreren zij de sterke verkleuringen van 
slangen in alcohol, Tcr illustratie van de aanteke-
ningen over het woongebied bij de besprekingen zijn 
in de inieiding nog drie kaarten opgenomen, een van 
de verspreiding van bossen en bomen, een kaart van 
de physische verdeling van de V.S. en een van alge-
mene vegetatiezones. Voortplanting: uiteengezet wordt 
welke de betekenis was, is en door de schrijvers 
gchecht wordt aan de tennen ,,vivipaar", ..ovipaar" 
en ..ovovivipaar", gevolgd door opmerkingen over de 
,,male combatting dance", hybriden, mannelijke ge-
slachtsorganen bij slangen, eieren, enz. Onder ,,Slan-
gengif en Slangenbeet" wordt de goede literatuur over 
dit thema genoemd. Een opsomming van de vijanden 
van slangen leert dat de mens zichzeH alleen de 
slangenverdelging op grote schaal heeft te verwijten. 
Met betrekking tot de „Aantekeningen le velde" advi-
seren de schrijvers ieder die met dieren te maken 
heeft met klem om toch vooral een dagboek te hou-
den, ,,however good your memory may be"; een 
maar al te juiste opmerking! Deze inieiding beslaat 
31 pagina's. 
Het werk bcsluit met een geillustreerd glossarium, 
een lijst van belangrijkste geschriften en van de 
,.Check-Lists" en met een uitgebreide index, waarin 
ook alle geciteerde of genoemde schrijvers zijn op-
gencmen, 
Zeer interessant zijn in dit boek de ,.Field Notes", 
de notifies die niet alleen betrekking hebben op veld-
biologisch waarnemingen, maar waarin ook vaak ver-
teld wordt over ontmoetingen, met mensen die slangen 
in gevangenschap hidden, over bezoeken aan musea 
en gebeurtenissen bij vangtochten; waarin aanhalingen 
uit correspondentie zijn opgenomen, verzuchtingen 
voorkomen en zelfs fraaie anecdoten niet ontbreken. 
Een boek, dat zijn forse prijs dubbel waard isl 

L. W. 

R. M. Isemonger, SNAKES AND SNAKE-CATCHING 
IN SOUTHERN AFRICA. Howard Timmins, Cape Town. 
1955. 105 pag., 51 illustraties naar foto's, 21 tekeningen. 
Prijs £ 1/2/6. 
In een periode van 25 jaar heeft de schrijver meer dan 
2000 slangen in G3 soorten gevangen en bestudecrd. 
Hij werd vele malen gebeten en is een der weinige 
personen, die van een beet van de Zwarte Mamba 
(Dendroasp/s poJyiepis) herstelde, zij het dan na een 
langdurig ziekbed en ten koste van een vinger, die 
moest worden geamputeerd. Het boek werd in de 
eerste plaats voor de belangstellende leek geschreven. 
Voor de herkenning der soorten gebruikte hij kleur-
beschrijvingen, uitwendige kenmerken en gewoonten, 
naast goede illustraties. Dc meer wetcnschappelijke en 
doeltreffende methode van dcterminatic aan de hand 
van afmeting, vorm en aantal der schilden, vindt men 
in dit boek dus niet. 
Reeds het levendig gcstelde voorwoord boeit de lezer 
dermate. dat hij met grole interesse verder leest, alsof 
het boek een roman en niet een alleszins verantwoorde 
beschrijving van Zuidafrikaanse slangen is. Voor de 
lezers van LACERTA is vooral het hoofdstuk over het 
vangen van slangen van groot belang. Eerst nadat men 
een voldoende ervaring heelt opgedaan met het vangen 
van ongevaarlijk slangen en men weet hoe men beten 
moet voorkomen, kan men aan de gevaarlijke soorten 
beginnen, de soorten uit de z.g. ,,Back-fanged"-groep, 
om als volleerd slangenvanger met de dodelijk ge-
vaarlijke ,,Front-fanged"-groep te eindigen, 

Wasmotten 
Op de aanbicding van kweekmatcriaal van de wasmor is 
bij de redacteur een groot aantal aanvragen binnengekomen; 
er worden ruim driemaal zovcel porties kweckmateriaal 
gevraagd als beschikbaar waren. Tot veertien dagen na het 

Hoofdstukken over de verzorging van slangen in 
gevangenschap en het karakter der slangen, zijn voor 
iedere terrariumbezitter, die deze dieren houdt, van 
veel nut. 
De schrijver vervolgt zijn boek met beschouwingen 
over het slangengif, de uitwerking hiervan bij mens 
en dier en geeft practische adviezen voor ,.eerste hulp 
bij ongelukken". 
Ondanks de grootste voorzichtighcid zijn ongelukken 
niet altijd te vermijden. Hie rover vertelt hij in het 
hoofdstuk ,,The Price of Experience" en beschrijft het 
geval, dat hij op een avond, tijdens een jacht op 
padden, door een kleine Zwarte Mamba in de vinger 
werd gebeten. Hoewel hij onmiddellijk twee ligaturen 
aanbracht en reeds ongeveer een half uur na de beet 
in het hospitaal een anti-slangengif serum kreeg in-
gespottn, was de auteur er zeer ernstig aan toe en 
eerste na zeven maanden volledig hersteld, zij het dan 
met verlies van de gebeten vinger, die moest worden 
geamputeerd. Minder goed verging het Mr. Peers, 
eigenaar van een ,,Snake-park", die door een zijner 
Kaapse Cobra's (Naja nivea) word gebeten, nadat hij 
bij ongeluk op het dier hod getrapt. Hoewel hij spoedig 
na de beet in het nabijgelegen laboratorium met serum 
werd behandeld, verslechterde zijn toestand gedurende 
de nacht. Zelfs plaatsing in een „IJzeren Long" in het 
hospitaal mocht niet meer baten en hij stierf 17 uur 
na de beet. 
Lezenswaard is ook het gedeelte, waarin Isemonger 
zijn observaties publiceert van de slangen in hun 
biolopen. In een volgend hoofdstuk rekent hij af met 
de vele ..legenden", die ook in deze streken over 
slangen de ronde doen. 
Daarna volgt een bespreking van 65 soorten Zuid-
Afrikaanse slangen, verdeeld in drie groepen: 1. de 
Gladtandigen (AgJypha), 2. de „Back-fanged Snakes" 
(Opisthoglypha), waarbij de gegroefde giftanden geheel 
achter in de bek liggen met uitzondering van de 
Boomslang, Dispholidus lypus, (voor de mens on-
gevaarlijk) en 3. de ..Front-fanged Snakes" (Protero-
plynha), met gegroefde giftanden vooraan in de bek, 
waartoe dodelijk giftige soorten behoren als Cobra's, 
Mamba's, de Ringhals, Koraalslangcn (Aspidclaps) en 
verscheidene Addersoorlen. 
In het slothoofdstuk worden de waarnemingen van 
andere Afrikaanse herpetologen gepubliceerd, o.a. van 
P i t m a n , L o v e r i d g e (zie LACERTA, Mei 1957) 
en F i t z s i m o n s . 
Al met al een zeer Iezenswaardige studie van een 
uitstekende slangenkenner, waarvan de uitgave door 
de Nederlandse N.V. Drukkerij v.h. C. de Boer Jr. op 
loffelijke wijze werd verzorqd. 
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India. 

De heer ter Horst benoemd bij 
Staatsbosbeheer 
Per 1 Mei j . l . is ons lid, de vrocgere redacteur van 
LACERTA en secretaris van onze vereniging, de heer 
J. Th. ter Horst, benoemd tot assistcnt A in het 
dionstvak Natuurbescherming bij het Staatsbosbeheer. 
Dc heer Ter Horst krijgt als slandplaats Maastricht en 
als ambtsgebied de provincie Limburg aangewezen. 
Ongetwijfeld zal zijn grote interesse voor kruipende 
dieren de zo nodige bescherming van de herpetofauna 
in dit gebied zeer ten goede komen. Wij wensen de 
heer Ter Horst geluk met deze benoeming. Mogen hij 
en zijn gezin hierdoor een prettige toekomst tegemoet 
gaanl 

verschijnen van dit nummer zal worden getracht iedere 
aanvrager aan wasmotten tc hclpen. Lukt dat niet, dan 
ontvangt men zijn gulden weer terug. De aanvragen worden 
in de volgordc van ontvangst behandeld. 
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