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M. van Rekum, Amstelveen: 

En nog een andere Anolis 

Mannetjc Anolis extremus G a r m a n (met gespreide keelwam) bij eon dreigend geschil 
met een Anolis van Sinl Maarten, A. b. gingivinus C o p e . Foto: L. Wijflels 

Sinds kort bevinden zich in mijn terrarium drie 
fraaie hagedisjes, die in de herpetologie bekend 
staan als Anolis extremus en afkomstig zijn van 
het Britse eiland Barbados in West-Indie. Als 
men die diertjes zo tussen mijn roodkeel-anolis-
sen ziet zitten, dan vallen de verschillen niet 
sterk op, maar bij nadere beschouwing blijken 
ze aanzienlijk te zijn. 

Een der eerste verschillen met Anolis carolinen-
sis is de andere bouw van de kop. W a a r de kop 
van de gewone anolis een lange, toegespitste 
vorm heeft en een ictwat snockachtige indruk 
maakt, lijkt de kop van Anolis extremus meer 
stomp en gedrongen, ook omdat de oogkas hier 
hoger opwelft dan bij carolinensis. 
En dan zijn er de kleurverschillen. De bekende 
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Noordamcrikaanse anolis is meestal effen van 
kleur, wisselend van zeer donker bruin tot hel-
der lichtgroen met als overgangsnuances licht-
bruin, geelbruin en beige. Anolis extremus 
daarentegen is niet egaal van kleur, maar heeft 
een duidelijk afstekende tekening over de rug, 
staart en poten, die min of meer visgraatvormig 
verloopt. Ook hier wisselt de kleur afhankelijk 
van temperatuur en gemoedstoestand •— van 
donkcrbruin bij zwart af tot helder groen, waar-
bij de tekening steeds zichtbaar blijft. Het 
groen is anders dan bij de Roodkeelanolis; het 
is meer smaragdkleurig en heeft een gouden 
glans. Voorts bezittcn dc dieren een heldere, 
smaragdgrocne flankstrecp tussen voor- en ach-
terpoten, die, ook als het dier bijna zwart ge-
kleurd is, nog te zien is en in geringe mate 
hetzelfde glanzendc effect heeft als de zijde-
streep van het bekende neonvisje. De buik van 
de dieren is groenachtig geel. Het mannetje 
heeft een fraaie, grote, heldergele keelwam. 
Ook het wijfje heeft een wammetje, maar dat is 
veel kleiner en minder opvallend dan bij de 
man. Het knikken met de kop bij het uitsprei-
den van het kossem is niet zo heftig als bij 
Anolis carolinensis. Meestal verheft het man-
netje zich op de voorpoten en spreidt met een 
korte achtcrwaartse beweging van de kop het 
kossem. 
De Anolis van Barbados wordt iets groter dan 
de Roodkeelanolis. Dc staart is aan de wortel 
dikker en meer rolrond dan bij Anolis caroli-
nensis; is verder naar achter echter sterk zijde-
lings samengedrukt en draagt midden aan de 
bovenzijde een lage kam van iets opstekende, 
gepunte schubben. 
Naar anolis-aard zijn de mannetjes onderling 
zeer onverdraagzaam en ook zijn zc vaak 
agressief ten opzichte van verwanten. Een van 
de mannetjes, die ik bezit, aarzelde niet een 
ongeveer vijf centimeter grotere man van Anolis 
carolinensis aan te vallen en op de vlucht te 
jagen; de hagedis die voorheen het gehele ter-
rarium overhcerste en sterk over zijn soort-
genotcn domineerde. 
Het voedsel van deze nieuwe hagedissen be-

staat, evenals voor de gewone soort, uit allerlei 
insecten, waarbij vooral vliegen, motten, spin-
nen en sprinkhanen graag gegeten worden. Ook 
de mcelworm wordt niet versmaad; wasmotten 
en fruitvliegjes worden vlot vcrorberd. 
Nu en dan werken mijn Anotis extremus kleine 
steentjes naar binnen. Ik zou dat misschien niet 
opgemerkt hebben als ik niet in de D A T Z een 
artikel gelezen had, waarin gewag werd ge-
maakt van steentjes-slikkerij door Anolis caro-
linensis en porcatus. Ik ben toen de proef op de 
som gaan nemen en heb in mijn terrarium een 
hoopje fijn grint gclegd en ziedaar, de volgende 
dag bctrapte ik een van mijn roodkeelanolissen, 
die zorgvuldig een klein stecntjc uitzocht en 
het vervolgens inslikte. Dit heb ik sedert dien 
vaker waargenomen, ook bij Anolis extremus. 
W a t hiervan dc achtergrond kan zijn, weet ik 
helaas niet. Mogelijk hebben de steentjes cen-
zelfde functie als die in de kroppen van som-
mige vogels of misschien worden ze vcrtecrd en 
worden de daarbij vrijkomende stoffen gebruikt 
bij dc lichaamsbouw, b.v. het skelct. Dit zijn 
echter oppervlakkige veronderstellingen. In elk 
geval lijkt het mij belangrijk. dat bezitters van 
deze hagedissen hun dieren de gelegenheid ge-
ven steentjes in te slikken; m.i. is dit een wer-
kelijke behoefte bij deze beestjes, en het lijkt mij 
niet uitgesloten, dat hen daardoor een gezonder 
en langer leven beschoren is. 
Bij Anolis extremus vonden regelmatig paringen 
plaats en tot mijn verrassing heb ik kunnen ga-
deslaan, hoe het wijfje haar ei, dat even te-
voren, helaas niet door mij opgemerkt, was gc-
legd, voorzichtig in de aarde begroef, waarbij 
ze met de kop een gat in de grond boorde tot-
dat dit groot en dicp genoeg was om het ei tc 
kunnen bevatten, en daarna het ei zorgvuldig 
met dc losgewcrkte aarde bedekte en tenslottc 
met haar voorpootjes de grond weer aandrukte. 
Na een kwartier was niet meer te zien waar het 
eitje aan de bodem werd toevertrouwd. Tot nu 
toe is dit ei nog niet uitgekomen, maar wel 
staat al een kweekje fruitvliegcn klaar om, als 
er een borelingske komt, geschikt voedsel bij de 
hand te hebben. 

Dr. W. B. Sachs, Buchloe/Allgau, Duitsland: 

Het vensterterrarium 
De vogclvriend heeft het betrekkelijk gemak-
kelijk als hij voor zijn gevederde vrinden een 
voliere wil maken; voor dc terrariumhouder is 
zo iets veel moeilijkcr. Wic het voorrecht heeft 
er een tuin, of beter nog een met glas overdekte 
veranda, op na te houden, kan een gedeelte 
daarvan gebruiken om zijn dieren een ruimte 
van voldoende grootte tc geven. 
Soms zal het ook wel mogelijk zijn in een zol-
derkamertje of een af te scheiden deel van de 
zolder, een terrariumkamer in te richten, als het 
dan maar tevens mogelijk is er een bovenlicht 
in te maken. De meest ideale gelegenheid is 
natuurlijk een broeikas, ook al is die nog zo 
klein. Maar helaas zijn slechts weinigen zo ge-

lukkig dat zij zo iets kunnen laten bouwen. 
Met uitzondcring van de inlandse soorten, heb-
ben onze plecgdiercn een goed functionerendc 
en toereikende verwarming nodig, met een zo 
grote capaciteit, dat men zelfs bij vriezend weer 
een temperatuur van ongeveer 25 graden C kan 
bcreiken. De reeds overleden v o n B e r g had 
op zijn zolder heel handig een terrariumkamer 
ingericht, waarin hij met succes alle mogelijkc 
grote hagedissen hield. Ph. S c h m i d t te 
Darmstadt bouwde op zijn geheel met glas ge-
sloten balkon eveneens een ideale installatic. 
Schrijver dezes heeft een vrij grote warmc kas 
voor zijn dieren. Maar zelfs wanneer men zulke 
mogelijkheden niet heeft, zal het meestal toch 
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wel te doen zijn, ook bij kleine woonruimten en 
met beperktc middclen, een ruim terrarium te 
vervaardigen, als men daarvoor tenminste een 
der vensters kan gebruiken. En dan moet het 
liefst een venster zijn met een dubbel stel ramen 
en al is dc ruimte tussen de ramen veel te smal 
voor ons doel. met een kleine verbouwing kan 
dat gcmakkelijk vcrholpen worden. Men lichte 
de binnenramen uit hun hengsels en vervaardigc 
een bak zonder dak of bodem, die nauwkcurig 
tussen de kozijnen in het venster past. Hoe brc-
der men dit bouwsel kan maken, hoc beter. Men 
heeft nu alleen nog een stel scharnicren nodig 
om het binnenvenster aan de kamerzijdc van het 
terrarium te bevestigen en het vensterterrarium 
is wat dc hoofdzaken betreft gcreed. Van zink 
wordt nu een ongeveer 20 cm hoge bodembak 
gemaakt, waarin dan de bodemgrond moet ko-
men. Aan te bevelen is, om er in het midden 
een afvoerbuisje in aan te brengen. opdat later 
het door de aarde gedrongen sproeiwater kan 
afvlocien. De houtcn zijwanden worden bcklced 
met boomschors of sierkurk; aan de bovenzijde 
wordt het terrarium gesloten op enige met mc-
taalgaas verzekerde ventilatiesleuvcn. En na-
tuurlijk moet — opdat de zon kan binnenschij-
nen — het venster nu niet juist op het noorlen 
liggen. 
Afhankelijk van de dieren die men kiest. kan 
dan het terrarium verder ingericht worden. Een 
electrische bodemverwarming, door middel van 
verwarmingskabels of -platen, is er zonder veel 
moeite in aan tc brengen en eveneens is het 
eenvoudig om bovenin een lamp tc monteren, 
die zowel Iicht als warmte geeft, een Terrasol-
lamp of een half verspiegelde straallamp van 
Philips of Osram. 
In dergelijke vensterruimten zijn zeer gemakke-
lijk fraaie landschapsterraria te bouwen. Als 
deze decoratief ingericht worden, zullen zij ze-
ker een sierraad zijn voor de woonkamer. 
Het is verrassend zo goed als de planten wil-
len gedijen in zo'n terrarium; zelfs orchideeen 
kunnen er in tot bloei gebracht worden. terwijl 
de dieren er genoeg bewegingsvrijheid over-
houden. Aangezien de radiatoren van een cen-
trale verwarmingsinstallatie veelal onder de 
vensters aangebracht zijn, heeft men tegelijker-
tijd het voordeel van een goedkope verwarming 
van de bak. De ervaring heeft echter wel ge-

De grootste gifslang ter wereld en waarschijn-
lijk een der meest agressieve, is de Konings-
cobra (Naja hannah). In oudere werken wordt 
deze slang, die tot ruim 5 meter lang kan wor-
den, Naja bungarus genoemd. Zij bewoont een 
enorm gebied en is aangetroffen in India, 
Achter-Indie, Malakka, Indonesie en de Philip-
pijnen. Van deze soort worden geen geogra-
fische rassen onderscheiden. 
Volwassen exemplaren zijn op de bovendelen 
bruin of olijfkleurig, met donker gerande schil-
den. Kin en keel zijn licht oranje-geel. Het hals-

1 leerd, dat deze alleen niet voldoende is, zodat 
tenminste gedurende enkele uren per dag elec-

l trisch bijvcrwarmd moet worden. 
t Wil men zijn vensterterrarium bijzonder duur-
l zaam maken, dan kan men de wanden het 
1 beste bekleden met boardplaten, welke niet duur 
I zijn en gcmakkelijk te bewerken. Dczc platen 
: zijn uit houtvezels geperst en in een soort hars 
: gedrenkt; ze verrottcn zelfs bij hoge luchtvoch-
I tighcid niet. 

Aangezien een venster gewoonlijk nogal hoog 
I is, zijn zulke, terraria in het bijzonder geschikt 
I voor dieren die graag klimmen. 
t Tenslottc zij nog opgemerkt, dat men zeer ge-
i makkelijk zelf speciale terraria kan vcrvaardi-
; gen, om de dieren zo nu en dan eens extra van 
: de frisse buitcnlucht en directe zonbestraling te 

laten genicten. Naarmate er ruimte beschikbaar 
i is wordt dan uit stevige houten latten een frame 

samengestcld en met voliere-gaas bespannen. 
i waarvan de mazen zo groot zijn, dat dc dieren 
I die in het terrarium zullen komen, cr juist niet 

door kunnen ontsnappen. Deze kooi wordt dan 
bij mooi zonnig weer in het geopendc venster 
gezet of buiten op het balkon geplaatst. Men 
zal zich erovcr verbazen hoe acticf en in vele 

i gevallen zelfs agressief de dieren worden, als zc 
enige tijd aan dc buitcnlucht en zonneschijn zijn 

i blootgestcld. Dat bewijst dan ook, dat ze er wel 
i bij varen. Af en toe wat afkoeling zal zelfs tro-

pische dieren niet hinderen, als zij daarna maar 
weer de gelegenheid krijgen zich weer door en 
door te verwarmen. 

Vert. A. T . Reijst 
Naschrift: Het denkbeeld om de ruimte tussen 
de vensters voor een terrarium te benuttcn, is 
tamelijk voor dc hand liggend. Het is de beste 
plaats voor een terrarium in het hele huis en 
de bak zelf is al bijna klaar bovendien. Maar 
hier in Nederland hebben we geen dubbele ven-
sters en het ene dat we dan wel hebben, zit 
gewoonlijk ongeveer midden in de muur. zodat 
ons slechts dc halve muurdikte als terrarium-
ruimte ovcrblijft. Het zal bij ons dus een ..ter-
rarium op de vensterbank" moeten worden. 
Terrariumkundig maakt dat echter geen verschil. 
Een groot nadeel van het vensterterrarium is de 
in de winter te sterke afkoeling van dc buiten-
wand, waardoor het voor tropische dieren na-
genoeg ongeschikt wordt. Red. 

schild kan minder wijd worden uitgespreid dan 
c'al van de Zwarte Cobra. 
Het jeugdklccd is geheel afwijkend. Bovendelen 
donkerbruin of zwart, voorzien van talrijkc 
witte of lichtgele zeer smalle, enigszins naar 
voren gcrichte dwarsstrepen. Onderdclen blauw-
achtig wit (figuur 3) . Een jonge Koningscobra 
kan men het beste herkennen door te letten 
op de kopschilden. die bij deze gevaarlijke soort 
zeer groot zijn. In figuur 4 is de kop van de 
Koningscobra afgebeeld. Behalve de 7 grote 
kopschilden, die de Zwarte Cobra ook heeft, 

Drs. L. Coomans de Ruiter, Hilversum: 

Aziatische cobra's 
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goed heenkomen zoeken, zijn er ook Konings-
cobra's, die spoedig in de hoogste mate ge-
irritecrd raken, een dreigende houding aan-
nemen en aanvallen. W e e de ongelukkige, die 
een dergelijke woestelinge op zijn pad ontmoct! 
Vrijwel van elk gebied, waar zij voorkomt, zijn 
dodclijke ongevallen bekend. In de regel is de 
mens rcddeloos verloren als hij in het bos door 
een Koningscobra gebeten wordt, want voordat 
medische hulp kan worden ingeroepen, zal de 

patient reeds gesuccombeerd zijn. In de litera-
tuur zijn zelfs gevallen bekend, dat de dood na 
drie minuten zou zijn ingetreden. Dit lijkt mij 
wel onwaarschijnlijk vlug en we doen beter de 
tijdgrens op een half uur te stellen, zoals hier-
boven reeds is vermeld. 
Een werkolifant, die in Thailand door een 
Koningscobra in de slurf werd gebeten, stierf 
drie uur later. 
Deze slang lceft uitsluitend van andere slangen. 
Een Koningscobra van ruim drie meter ver-
orberde zelfs een Python van 2JX meter lengte, 
die iets dikker was dan haar eigen lichaam. 
Daar dit in gevangenschap gebeurde kon het 
verloop van de strijd nauwkeurig worden ge-
volgd. Nadat de Python in het hok van de 
Cobra was binnengelaten, viel de laatstgenoemde 
onmiddellijk aan en beet de reuzenslang ver-
schcidene malen. Hoewel deze zich niet zo maar 
gewonnen gaf en probeerde de „King" te 
wurgen, werkte na enige tijd het cobra-gif 

J. W. Roiermundt, 's-Gravenhage: 

In het eerste deel van ,,de nieuwe Klinkel-
hoffcr" wordt weer eens melding gemaakt van 
de beruchte hardnekkige huidaandoening, die al 
menige schildpaddenhouder van zijn dieren 
heeft afgeholpen. De schrijver adviseert het 
geven van zoutbaden en het penselen van de 
aangetaste huidplaatsen met alcohol en voegt 
daaraan toe dat dit soms resultaat heeft. W a n -

dermate verlammend, dat de Koningscobra zich 
uit de windingen kon losmaken en aan haar 
maaltijd kon beginnen. Maar niet minder dan 
drie uren had de strijd geduurd! 
Slangen zijn niet immuun gcbleken voor het gif 
van deze Naja, evenmin als warmbloedige die-
ren. Er is echter een dier, dat een grotere 
immuniteit tegen slangengif schijnt te bezitten. 
Dit is de Ichneumon (Hcrpestes javanicus, de 
Javaanse Mungo), waarvan twee rassen op 

Java en een op Malakka voorkomt. Dit be-
trekkelijk kleine roofdier valt elke slang, giftig 
of niet giftig, met grote driestheid en felheid 
aan. De Ichneumon zorgt in de regel de slang 
wel zo aan te pakken, dat deze hem niet kan 
bijten. Maar ook al loopt hij een beet op, dan 
schijnt dat hem weinig tc deren. In bijna alle 
gevallen is hij de overwinnaar in de strijd. 
Andere Herpesfes-soorten komen voor in India 
en Noord-Afrika. Daar geniet de Ichneumon 
een zekere populariteit als slangenverdelger; 
vooral onder de Egyptenaren. 
De Koningscobra kan worden verward met de 
Grote Rattenslang (Ptyas mucosus), die zowel 
in afmeting als in kleur met deze gifslang 
overeenkomsten vertoont. Daar zij bovendien 
enigszins de schrikhouding van de beide Cobra's 
kan imiteren en als de Zwarte Cobra kan 
spuwen, is het begrijpelijk dat de leek de beide 
soorten verwart. 

neer een autoriteit als Dr. Klingelhoffer een zo 
somber geluid laat horen, dan is het wel duide-
lijk hoe hardnekkig deze kwaal is en hoe weinig 
we er nog van weten. Toen echter, nu al weer 
enkele jaren geleden, ook onder mijn eigen 
dieren slachtoffers vielen aan deze zeer be-
smettelijke ziekte, heb ik, na veel vergeefs 
experimenteren door puur tocval een behande-

I 
fr7r*-••• 

Fig. 4. Bovenzijde van de kop van Naja hannah. Uit: N. dc 
Rooij, The Reptiles of the Indo-Australian Archipelago, 
E. J. Bill, Leiden, 1917. Cliche van de uitgever. 

Een hardnekkige aandoening bij 
waterschildpadden en de bestrijding ervan 
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ling ontdekt, die in een heel ernstig geval ver-
rassend snel tot resultaat leiddc. Ten behoeve 
van hen, die het ongcluk hebben dat deze kwaal 
hun collectic aantast, wil ik hier graag deze 
therapie en de droeve geschiedenis van zijn 
ontdekking beschrijven. 
Indertijd was ik zo gclukkig. dankzij de wel-
willende medewerking van dc Holland-Amerika 
Lijn, in het bezit te komen van een paar 
,,Diamond-backs" (Malaclemys sp.), uitgespro-
ken brakwaterbewoners, die in de Verenigde 
Staten zelfs in bassins worden gckweekt voor 
de consumptie. Nu is het een bekend feit, dat 
deze dieren, wanneer ze te lang in uitsluitend 
zoet water worden gehouden, spoedig wonde 
plekken op dc huid gaan vertonen, die ont-
stcken en zelfs de dood tengevolge kunnen 
hebben. Toen ik de dieren in ..Blijdorp", hun 
tijdelijk tehuis. ontving vertoonden ze op de 
voetzolen inderdaad een paar kleine. zo te zien 
onbetekenendc plckjes. Omdat ik wist dat ze in 
zoet water hadden gewoond, maakte ik me niet 
tc ongcrust; ik meende ze met regelmatige zout-
baden wel weer spoedig in goede conditie te 
kunnen brengen. Bij het wijfje lukte dit naar het 
scheen inderdaad. maar het mannetje vertoonde 
geen spoor van genezing, hoewel ik aanvanke-
lijk geen vcrergering van verschijnselen waar-
nam. Daar ik niet beschikte over een aquarium 
dat bruikbaar was voor zout water, bracht ik 
dc dieren onder in de vijver van mijn testudina-
rium, waarin op dat moment een vrij groot 
aantal andere soorten rondscharrelde. En dat 
had ik beslist niet moeten doen! 
W a n t hoewel ik de beide Malaclemys dagelijks 
gedurende een aantal uren een flink zoutbad 
gaf, ontdekte ik op een gegeven ogenblik dat 
de wonde plekken van het mannetje zich plotse-
ling snel uitbreidden en hier en daar met een 
kaasachtige laag leken te zijn overtrokken. En 
nu begon ook het wijfje opeens dezelfde ver-
schijnselen in hevige mate te vertonen. Nog 
steeds vcrkeerde ik in de veronderstelling, dat 
het hier de normale ziekteverschijnselen zouden 
zijn, die de „Diamond-backs" als gevolg van 
het verblijf in zoet water vertoonden. Ik ver-
hoogdc dus het zoutgehalte van de dagelijkse 
baden en verlengde ook de duur ervan. Maar 
helaas . . . 

De overige bewoners van mijn tuinvijver ble-
ken plotseling ook te zijn aangetast. Toen werd 
ik ongerust: natuurlijk veel te laat, maar ik had 
hier helemaal niet op gerekend. Om mijn dieren 
niet te tarn te maken, liet ik ze een zo natuurlijk 
mogelijk leven leiden en nam ik ze niet geregeld 
in de hand. Nu echter werden ze stuk voor stuk 
opgevist en bekeken. vooral mijn Clemmys 
caspica rivulafa, een kerngezond mannetje uit 
Israel dat al jarenlang in mijn bezit was, en een 
halfwas Clemmys leprosa hadden het zwaar te 
pakken. Ook een baby Chrysemys picta dorsalis 
was niet in orde doch vertoonde nog niet de 
karakteristieke, slijmerige plekken. Alle zieke 
dieren werden onmiddellijk uit de vijver ver-
wijderd en in een aparte bak geplaatst. Toen op 
jacht naar een remedie. Dat zoutbaden hier niet 
voldoende waren had ik tot mijn schade reeds 

ondcrvonden. Op advies van mijn huisarts 
penseelde ik de plekken met zuivere alcohol — 
de behandeling, die dus ook Dr. Klingelhoffer 
aanraadt — maar . . . geen resultaat. Toen greep 
ik naar Irgamid, het sulfa-preparaat dat bij 
infectics vaak zo snel werkt, maar ook dit 
middel bleek hier te falen. Inmiddels vertoonde 
ook de Chrysemys de bekende symptomen en 
de andere dieren gingen zienderogen achtcruit. 
Maar wat ik ook probecrdc, niets baatte. Kort 
na elkaar stierven de twee Malaclemys, toen de 
Chrysemys en daarna de Clemmys caspica. 
Alleen de Clemmys leprosa Ieefdc nog, maar 
het zag er naar uit, dat ook dat niet lang meer 
zou duren. De hele huid was verslijmd en zag 
er uit of hij in ontbinding overging. 
En toen . . . werd mijn vadcr ziek. Gelukkig zou 
ik bijna schrijven. W a n t de arts, die hem 
bezocht, bleek grote belangstelling te hebben 
voor mijn schildpadden. Natuurlijk vertcldc ik 
hem van mijn zieke dieren en hoe we nog steeds 
geen geneesmiddel tegen deze kwaal hadden 
kunnen vinden. Een paar dagen later bcldc hij 
mij op en gaf me de raad het eens te probcren 
met een zink-zwavelkrijt pasta, een preparaat 
dat door huidartsen wordt gebruikt bij de bc-
strijding van schimmels en sommige andere 
huidkwalen. Ik naar een apotheck en daar ver-
telde mij een pientere juffrouw dat er op dit 
gebied iets nieuws was: Sterosan, een product 
van de firma Geigy, die ook Irgamid in de 
handel brengt. Ik kocht een tube van dczc pasta 
en toen kwam er een nieuwe moeilijkheid: op 
de natte huid hield de zalf niet; hij spoelde er 
gewoon af. Ten einde raad haalde ik de patient 
uit zijn bak en zette hem gedurende de nacht in 
een lege schoendoos. Toen lukte het. Ik smecrdc 
het dier van kop tot teen in met de gele, vrij 
dikke pasta. Na vierentwintig uur verwijderde 
ik met gekookt (lauw) water de gehele zalflaag 
en smeerde het dier opnieuw in. Na nog eens 
vierentwintig uur werd de gehele behandeling 
weer herhaald en toen ik daarna de zalf weer 
wcgwaste, kon ik mijn ogen bijna niet geloven: 
de huid was zo gocd als schoon, er was een 
duidelijke genezing aan de gang! Voor alle 
zekerheid heb ik het insmeren nog een keer 
herhaald en dat bleek ruim voldoende. Natuur-
lijk heb ik het dier toen nog enige tijd apart 
gehouden om alle risico te vermijden. Maar de 
genezing bleek volkomen. Zodra ik het in het 
water zette, begon het dier, voor het eerst na 
drie weken, ijverig aan een stukjc vis te knau-
wen en ook verder gedroeg het zich alsof het 
nooit ziek was geweest. Het is kort daarna weer 
enorm gaan groeien en bevindt zich thans — 
het moet nu ongeveer twaalf jaar oud zijn — 
in Dierenpark Wassenaar waar ik me nog kort 
geleden van zijn geweldige eetlust en blakende 
welstand kon overtuigen. 

Tenslotte nog gaarne een paar opmerkingen. 
Hoewel het op het eerste gezicht misschien zou 
lijken alsof de Malaclemys in dit geval de 
overbrengers van de ziekte zijn geweest, meen 
ik — maar dit is slechts mijn eigen overtuiging, 
die nog op wetenschappelijke bevestiging wacht 
— dat door de huidbeschadigingen, die deze 
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dieren als gevolg van hun verblijf in zoet water 
hadden opgelopen, de ziektekiem, die latent 
aanwezig was, zijn kans kreeg. De verwekker 
van deze kwaal is, voor zover ik heb kunnen 
vinden, niet precies bekend. Het zou dus van 
belang zijn wanneer leden, die aangetastc die-
ren in hun bezit krijgen, deze ter beschikking 
wilden stellen. Bovendien heb ik de zalf Srero-
san maar in een geval kunnen tocpassen, omdat 
het middel helaas te laat in mijn bezit kwam. 
Of het in andere gevallen en bij andere exem-
plaren even goed zal werken moet worden 
afgewacht. Helaas is het mij niet gelukt later 
nog besmette dieren op te sporen om de proef 

J . P. Holsheimer, Almelo 

Een terrarium 
voor hagedissen 

In dit artikeltje wil ik u in hoofdzaak een en 
ander vertellen over de bouw en beplanting 
van mijn kamerterrarium. Dat staat in mijn 
kamer direct met de rechterzijdc naar het raam. 
Deze kamer ligt gunstig op het zuiden, zodat 
planten en dieren per dag 4 a 5 uren zonlicht 
kunnen ontvangen. 
De lengte, breedte en hoogte van het terrarium 
bedragen 50, 35 en 80 cm. Dc bak is van hout 
vervaardigd. Aan de voorzijdc wordt hij door 
een ruit afgesloten, die — na het omdraaien 
van twee haakjes — weggenomen kan worden. 
De zijwanden zijn ook van glas; de ruiten zijn 
daar 36 cm hoog en zitten vast. Onder de rui-
ten bevindt zich aan beide zijden een 25 cm 
hoog, met horrengaas bespannen raam. In de 
linkerzijwand, de van het venster afgewende 
zijde van het terrarium, bevindt zich in het 
gaasraam een deurtje. De achterwand bestaat 
uit een muur met een grofgemaakt oppcrvlak, 
welke door de hagedissen als klimgelegenheid 
wordt gebruikt. De bodem, die van hout is, 
werd beschermd met een plaat asbest. Aan de 
bovenzijde is het terrarium gesloten met een 
gaasraam links en een dichte houten bedekking 
rechts, waarin een lampschaal is aangebracht. 
De verlichting van het terrarium heeft plaats 
door middel van een in deze lampschaal bran-
dende lamp van 60 W a t t en een 40-Watts 
buislampje, dat boven in het terrarium bij de 
voorwand gemonteerd is. De bodem wordt ver-
warmd met een lampje van 20 Wat t , dat jn 
een goed sluitend busje is geplaatst. Deze ver-
warming bevindt zich voor in het terrarium en 
is bedekt met een laag aarde van ongeveer 
5 cm. 

Naast de achterwand geeft een tegen de linker-
zijwand geschroefde boomstam met vele gril-
lige zijtakken de bewoners dc gelegenheid de 
gehele ruimte in het terrarium te benutten. 
Boven in de bak zijn nog wat bemoste takken 
extra aangebracht. 
Het gaasraam in het dak heeft een luikje, waar-
door voederdieren in het terrarium gebracht 
worden. Ongeveer 10 cm onder dit luik bevindt 

op de som te nemen. 
En tenslotte blijft er nog een vraag: Waarom 
bleven de andere dieren (Emys orbicularis en 
Pseudemys scripta troosti), die toch ook met 
de Malaclemys in dezelfde vijver rondzwommen, 
vrij van de besmctting? Kan het zijn omdat die 
dieren juist toen zeer sterk vervelden en zo de 
ziektekiemen geen kans gaven? II ziet, ondanks 
de gelukte behandeling is cr nog heel veel 
onbekend, maar wanneer dit relaas een klein 
steentje heeft bijgedragen tot de oplossing van 
het probleem van deze raadselachtige ziekte 
dan heeft mijn schrijfmachine niet vergeefs 
gerateld. 

. 

FN 

j 

Het terrarium, gtfotografeerd in de tuin. 
Foto: J. P. Holsheimer 

zich, vastgezet tussen de takken, een pot. waar-
in een Philodendron scandens is geplant. Deze 
plant slingert zich tussen de takken door en 
vult, samen met de ranken van een Cissus, het 
bovengedeelte van het terrarium. Die pot is 
recht onder het luikje aangebracht om de 
strootjes en andere rommcltjes, die in het in-
sectennct meckomen, op tc vangen, zodat ze 
gemakkelijk weer vcrwijderd kunnen worden. 
De verdere beplanting bestaat uit Cryptanthus 
zonatus, eveneens op de takken geplaatst, 
Maranta, voor in het terrarium, waar zij vol-
doende schaduw ontvangt van de overal voort-
woekerende Tradescantia, Dcndrobium, Pepero-
mia en enige bromelia's. Aan de achterwand 
hangt aan een stuk slangenwortel een Coelo-
gyne cristata. Dc slangenwortel zelf gaat ver-
borgen achter Ficus repens. De meeste planten 
staan in potten, voornamelijk met het oog op 
de speciale grondmengsels, die de meeste plan-
ten nodig hebben. 
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Van enige stukken lava is een kleine rotspartij 
opgcbouwd. Het drinkbakje bevindt zich links 
voor in het terrarium, het voederbakje aan de 
rechterzijde, waar het steeds in de schaduw 
blijft. 
In dit terrarium houd ik een paartje hazelwor-
men, waarvan ik binnenkort jongen verwacht. 
Verder zijn er paartjes in van Laccrta lilfordi, 

Lacerta agilis, Lacerta sicula campestris en 
Lacerta taurica en tcnslotte een Amerikaanse 
slang, Thamnophis radix butleri, die mij eens 
is ontsnapt en nadat hij vijf weken onder de 
vloer had gezeten weer gevangen kon worden. 
Binnenkort zal de bevolking van dit terrarium 
met enige Anolissen worden uitgebreid. 

J. K. P. van Hoesel, Flores: 

Notities over Viper a russellii 
en enkele andere slangen van Flores 

In 1954 publiceerde de schrijver dezes een 
samenvattend artikeltjc over de toenmalige 
kennis omtrent de verspreiding van Vipera 
russellii in Indonesie (2). Het verzamelde ma-
teriaal bestond toen uit meerdere exemplaren 
afkomstig van de kalkheuvels onmiddellijk ten 
westen van Surabaia en slechts 3 exemplaren 
van Nusa Tenggara, te weten een van Pulau 
Endeh 1927, bcschreven door M e r t e n s (3) 
en twee stuks van het eiland Komodo, even-
eens uit het jaar 1927 (5). Omdat vanaf die 
tijd geen andere vondsten van andere eilanden 
binnenkwamen, vermoedde men, dat Vipera 
russellii slechts als een sporadisch voorkomend 
restdier in Indonesie wordt aangetroffen. Het 
is mij echter intussen gelukt om de kennis aan-
gaandc dc verspreiding van deze beruchte 
adder wat te verruimen. 
Tussen 1950 en 1956 heb ik herhaaldelijk gc-
probeerd om deze slang weer te laten vangen 
nabij de reeds van vroeger bekende vindplaat-

kelijk klein stukje braakliggend terrein op het 
bekende kerkhof Kembang Kuning, vlak aan de 
grens van deze millioenenstad gelegen. Van 
deze exemplaren bracht ik er een naar Leiden 
(Dr. L. D. B r o n g e r s m a ) en een jiaar 
Amsterdam (Prof. Dr. R. A. M. B e r g m a n ) . 
De ovcrige exemplaren gingen grotendeels naar 
het Zoologisch Museum te Bogor. Later gc-
lukte het de heer T u r n e r nog enkele dieren 
van hetzelfde terrein te vangen, die eveneens 
naar Bogor gingen. 
Een grote verrassing wachttc mij echter te 
Flores, waar ik sinds December 1956 werk-
zaam ben. Vanwege de bovenvermeldc zeld-
zame vondsten op Pulau Endeh en Komodo 
lag het voor de hand op Flores naar deze slang 
uit te kijken en reeds op 20 Januari 1957 
bracht men mij het eerste dier, gevangen op 
eigen terrein tc Ndao op ongeveer twee kilo-
meter afstand van dc hoofdplaats Endeh. Met 
behulp van een artikeltjc in een missieblaadje, 

Vipera russellii', Surabaia, Java, 1955. Foto: J. K. P. van Hoesel 

sen te Surabaia, hetgeen mij niet gelukte. Dank de medewerking van de plaatselijke voorlich-
zij dc sportieve medewerking van de heer B. K. tingsdienst en vooral door persoonlijk contact 
T u r n e r kwam ik in het bezit van 7 volwas- met de bevolking, gelukte het mij de belang-
sen exemplaren, alle gevangen op een betrek- stelling voor het verzamclen van deze slang 
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gaande te maken, zodat mij tot op heden (21 
Juli 1957) totaal 24 exemplaren van Flores en 
bovendien nog twee exemplaren van het eiland 
Lomblen werden toegezonden. Uiteraard kreeg 
ik de meeste dieren uit de omgeving van mijn 
woonplaats, maar men stuurde mij ook ver-
scheidene slangen van het district Ngada 
(Bedjawa en Danga) . Dat deze slang ook 
elders op Flores nergens zeldzaam is, blijkt 
duidelijk uit de vele gewestelijkc namen, die 
bijna iedereen kent. Z o heet deze vipera: 

Vipera russellii, Endeh, Flores, 1957. 

Kramck te Larantuka en op Adonara, Lomblen, 
Solor en Alor; 
Btarat te Maumere; 
Nipakuru te Endeh; 
Barat in het district Ngada; 
Bara in het onderdistrict Nagekeo (Bedjawa, 
Boa W a i ) . 
Bijna iedereen heeft wel een of ander verhaal 
over deze slang en zelfs kleine kinderen kun-
nen je nauwkeurige beschrijvingen geven over 
dit dier. Ze noemen het beest sangkat berani 
(erg moedig), omdat het bij ontmoetingen geen 
poging doet om te vluchten en van die schrik-
aanjagende, onregelmatige sprongbewegingen 
maakt. Op enkele uitzonderingen na 2 jonge 
exemplaren gingen naar Dr. L. D. B r o n -
g e r s m a ) werd al het verzamelde materiaal 
naar het Zoologisch Museum te Bogor ge-
stuurd. 
Leerlingen van onze Kweekschool, afkomstig 
van bijna alle delen van Flores (Manggarai, 
Ngada, Endeh, Lio, Maumere en Larantuka) 
en vele omliggende eilanden (Sumba, Adonara, 
Lomblen, Pulau Endeh e.a.) weten alien, dat 
deze slang in hun eigen omgeving veel voor-
komt. 
Het viel mij op, dat van Januari tot eind 
Maart bijna uitsluitend neonati*) gebracht wer-
den (onder de 13 exemplaren kwamen slechts 
twee volwassen dieren voor) . Ik schrijf dit be-
halve aan de regentijd (werptijd) ook toe aan 

het feit, dat deze jonge dieren zich direct na 
het werpen verspreiden, zodat men ze ge-
makkelijker ontmoet. Ook was de bevolking 
aanvankelijk te bang om grotere dieren te van-
gen. 
Tussen April en Juli echter kreeg ik hoofd-
zakelijk volwassen dieren. 
De diep ingewortelde vrees voor deze Vipera 
zal ook wel de hoofdreden zijn, dat het veel-
vuldig voorkomen op Flores zolang verborgen 
is gebleven voor de herpetologie. 

Foto: J. K. P. van Hoesel 

Om een beeld te geven, hoe uitzonderlijk ge-
wichtig het vangen van een levende slang voor 
de bevolking is, volgt hieronder de vertaling 
van een brief, die ik kreeg bij de zending van 
een kleine, niet-giftige Cylindrophis opisthorho-
dus B o u l e n g e r in een gewcldige, meters-
lange bamboekoker vanuit kampong Wolodjita 
(Liogebied). 
De inhoud van de brief, opgemaakt door een 
onderwijzer van een volksschool aldaar, is een 
mengsel van zeer nauwkeurige waarnemingen 
en door angst ge'inspircerde bijgelovigheden: 

Kath. L. S. Wolodjita, 7-3-1957 
No: 29/S.R.W./P.K.A./ '57 
Bijlage: 1 
Ondcrwerp: Zending van giftige slang met 
bovennatuurlijke krachten 
Geachte Heer, 
In verband met uw artikeltjc in B E N T A R A 
over de Nipakuru, zend ik u voor verder 
onderzoek 'n slang in een afgesloten bamboe-
koker. Het volgende kan ik u hierover melden: 
1. Naam: De slang heet in de Lionese taal: 
War Tuka-Kite. 
2. Soort: De slang hoort bij de buitengewone 
slangen, want volgens de opvatting van de 
kampongbewoners is het een ular sakti (slang 
met bovennatuurlijke krachten). Ze heeft twee 
koppen; niet iedereen gelukt het de slang te 
zien te krijgen. Ze is in staat de toekomst van 
degene, die haar te zien krijgt, te bepalen, zo-

« 
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wel in kwadc als in goede zin. In het eerste 
geval zal de ongelukkige veel moeten lijden, 
door rampspocd getroffen worden en spoedig 
overlijden; in het andere geval wordt men rijk 
en zal men een lang, gelukkig leven leiden. 
Deze slang is een totaal andere soort dan de 
Nipakuru (Endese taal) . 
3. Eigenschappen: Ontmoet deze slang een 
mens, dan wordt ze verlegen en verbergt haar 
kop. Zc kruipt niet weg; integendeel, ze blijft 
rustig op haar plaats liggen. Ze ;s ook giftig. 
maar niet bijtlustig. Volgens de opvatting van 
dc kampongbewoners bijt ze alleen iemand, die 
groot kwaad heeft gcdaan. 
4. Vorm en kleur: Haar lichaam is cylinder-
vormig en ze heeft een ovale kop. Staart en 
kop verschillen zeer weinig, zodat de mensen 
denken, dat ze twee koppen heeft. Rug en zij-
kanten zijn grijsachtig en glinsteren als de zon 
cr op schijnt. Dc buikzijde is prachtig gekleurd, 
bijna zoals een destar (hoofddoek) of geba-
tikt kleed. 
5. Levensgcwoonten: Ze zoekt koele plaatsen 
en verschilt van de Vipera russellii (Nipakuru), 
want ze komt niet in het gras voor, maar in 
de vochtigc grond. In droge. warme lucht kan 
zc niet leven. 
6. Voedsel: Het is een dag- en nachtdier. Het 
voedsel bestaat uit mossen. wieren en klein on-
gedierte. 
Zc werd op dc 7c Maart 1957 gevangen door 
een lccrling van de 4de klas van de L.S. te 
Wolodjita, Pius Banda genaamd en verder in 
onderzoek genomen door zijn onderwijzer Petrus 
Koda Atu Odja 's morgens om acht uur. Als 
gctuigen waren hierbij aanwezig de onderwij-
zers Pctrus Mando en Gerardus Bata, benevens 
alle leerlingen der school. Ik nam de maat-
regelen, zoals u die aangaf in het gemelde arti-
kel van BENTARA, Jaargang No. 4 van de 
15c Fcbruari 1957. Tot zover mijn relaas en ik 
hoop, dat u de slang verder zorgvuldig zult 
ondcrzoeken. 
Wolodjita-Lio 7-3-1957 

Petrus Koda Atu Odja 
N.B. Wees voorzichtig!! Deze slang kan ge-
ruisloos verdwijnen. 
Intcrcssant zijn ook de verhalen, die de be-
volking omtrent de beet van Vipera russellii 

weet te vertellen. In de Endese taal heet ze 
nipakuru (nipa is slang en kuru betekent gras), 
niet zozeer omdat ze in het hoge gras voor-
komt, alswel omdat een gebetcne volgens hen 
'n groenachtig braaksel opgeeft. 'n Kapitan 
(districtshoofd) uit het Liogebied vertelde mij, 
hoe een vrouw bij het oprapen van een bos 
droog gras 'n beet in de vinger kreeg en enkele 
uren later overleed. Tevens vertelde hij hoc in 
zijn gebied urine en lijkenvlees als geneesmid-
delen worden aangewend. Men graaft op een 
kerkhof zonder enige pieteit 'n bot op en de 
gebetene moet door kluiven zijn behoud trach-
ten te bewerkstelligen. In andere streken heeft 
men weer wat smakelijker mcthodes, maar in 
het algemeen weet men toch ook wel, dat ::e 
dikwijls niet helpen. Het is dan ook aan geen 
twijfel onderhevig, dat deze bijna nergens zeld-
zame slang vele slachtoffcrs moct maken onder 
de meest op heuveltoppen wonende Florinezen, 
die dagelijks ongeschocid de smalle bcrgpaad-
jes op en af gaan. Daar alle kampongs op 
Flores geen verlichting hebben en de van palm-
blad en bamboc opgetrokken hutjes vol ope-
ningen zitten, is de bevolking ook "a avonds en 
's nachts niet afdoend bevciligd tegen de beet 
van deze weinig mensenschuwe nachtslang. 
Men kan het de bevolking dan ook niet euvel 
duiden, dat ze een hcilig ontzag heeft voor 
Vipera russellii. Men bracht mij soms zonder 
enige vrecs spuwende cobra's, maar de schrik 
voor deze kwaadaardigc adder zit er zo diep 
in, dat men er geen Rp 25 voor over heeft om 
het beest dood of levend bij je tc brengen. 
Tenslotte nog iets over de raskwestie. 
Vroeger reeds werden als afzonderlijke sub-
species bcschreven het enigc exemplaar van 
Pulau Endeh (3) en de dieren van Surabaia 
(6). De heer A. M. R. W e g n c r, Directcur 
van het Zoblogisch Museum tc Bogor, melddc 
mij (Mei '57), dat Prof. M e r t e n s, die hij een 
van mijn eerste vondsten van Flores toezond, 
vastgesteld heeft, dat beide subspecies identiek 
zijn met Vipera russellii siamensis M. S m i t h . 
Omdat ik de gelegenheid heb gehad om de 
dieren van Surabaia en van Flores in leven 
te observeren, dacht ik goed te doen hicrondcr 
enkele meer of minder belangrijke uiterlijke 
verschilpunten vast te leggen: 

De 3 vlekken 
op de boven-
kop 

Dorsale en 
lateralc vlek-
kenrijen 

Lengte 

Habitus 

Vipera russellii van 
Surabaia (7 stuks) 
Altijd duidelijk ontwikkeld, zodat er 
weinig plaats overblijft voor de grijze 
grondkleur 

Vlekken zijn rond of bijna rond en 
vloeien zelden ineen 

De 7 exemplaren waren alle om en bij 
de meter lang of langer 
Plompe, krachtige dieren. Kop stamper 
dan bij de dieren van Flores 

Vipera russellii van 
Flores (24 stuks) 
Vertonen altijd duidelijke reductie, zodat 
veel ruimte overschiet voor de grond-
kleur. De vlek op de snuitpunt heeft dik-
wijls in het centrum al de grondkleur; 
in enkele gevallen was deze vlek in 
dricen opgebroken 
Vooral de dorsale vlekken zijn iets meer 
ovaalvormig en vloeien veel vaker in-
een; soms 5 tot 7 in een recks 
Slechts enkele exemplaren bereikten een 
lengte tussen 90 cm. en 1 meter 
Slanker; ook de kop lijkt spitser tc zijn, 
hoewel nog duidelijk van de hals te 
onderschciden 
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Boiga cynodon, Endeh, Flores, 1957. Foto: J. K. P. van Hoesel 

De beide exemplaren van Lomblen komen vrij-
wel met die van Flores overeen. Bij 2 vol-
wassen dieren op eenzelfde terrein in de stad 
Endeh gevangen, waren de zwart-witte ran-
den van alle hoofdvlekken bijna geheel ver-
dwenen; slechts een heel onduidclijk licht ge-
tint stukje was bij de dorsale vlekken nog even 
zichtbaar. In het algemeen kan men zcggen, 
dat de Floresdieren duidelijke reducticverschijn-
selen vertonen t.o.v. de Surabaia-exemplaren 
en wel wat betreft de lengte, dc lichaamsom-
vang en de grootte der kopvlekken. Vermel-

denswaard is nog, dat op Flores de slang nog 
op 1000 tot 1200 meter wordt aangetroffen. 
Ik kreeg enkele dieren, die bij Bedjawa (1200 
meter) waren gevangen. 
Rest mij nog enkele waarnemingen aan andere 
slangensoorten van Flores aan de vergetelheid 
te ontrukken. 
Hier volgt dan eerst een overzichtje van de 
soorten en aantallen, die mij in de loop van 
4 maanden (van 1 Februari '57 tot 1 Juni '57) 
gebracht werden: 

Naam 

Typhlops braminus 
Python rcticulatus 
Python timorensis 
Cylindrophis opisthorhodus 
Ahactulla picta intermedia 
Elaphe subradiata 
Lycodon aulicus capucinus 
Lycodon subcinctus 
Cerberus rynchops 
Boiga cynodon 
Psammodynastes pulvcrulentus 
Naja naja sputatrix (?) 
Vipera russellii limitis 
Trimeresurus albolabris 

Checklist (1) 

Pagina 

514 
523 
523 
527 
536 
549 
550 
551 
577 
580 
584 
599 
608 
609 

Nummer 

5 
45 
46 
49 
91 

139 
143 
147 
274 
282 
297 
348 
382 
385 

Aantal ex 

5 
2 
2 
2 
7 

12 
12 
4 
2 
5 
9 
5 

18 
29 
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Over enkele hiervan nog het volgende: 
Python timorensis ( P e t e r s ) : 
Beide ongeveer drie meter lange dieren werden 
te Nuabosi op 7 km afstand van Endeh ge-
vangen op ongeveer 500 m hoogte. Kopschil-
den van beide exemplaren kwamen niet over 
een met de beschrijving van d e R o o y (7) 
Ze werden levend door de heer W e g n e r naar 
Bogor mecgenomen en daar in studie genomen. 
Elaphe subradiata (S c h 1 e g e 1): 
Dc tekening van deze forse slang is zeer varia-
bel en doet denken aan die van de gestreepte 
en geblokte exemplaren van Nafrix piscator. In 
Endeh zelf kwamen naast markant dwarsge-
streepte ook dieren voor met enkel zeer flauw 
zichtbare overlangse flankstrepen. Maar daar-
naast zag ik ook allerlei overgangen en eens 
kreeg ik een bijna 2 meter lang exemplaar uit 
het Ngadagebied, dat elke tekening miste. 
Lycodon subcinctus B o i e: 
Evenals Vipera russellii is ook deze slang 
nieuw voor Flores. M e r t e n s (4, p. 297) 
meldt: ,,Nach Flores und Celebes ist diese 
Natter nicht gekommen". Toch is ze in het 
Ngadagebied, vooral in de omgeving van Boa 
W a i en Mataloko (Toda Belu) een zeer ge-
wone verschijning in en om de mensclijke wo-
ningen, waar haar verwant Lycodon aulicus 
capucinus B o i e ook dikwijls wordt aange-
troffen. In het geheel kreeg ik 4 exemplaren 
opgestuurd. 
Naja naja subsp.: 

In de Checklist (1) staat deze slang niet voor 
Flores vermeld, maar M c r t e n s schrijft er 
al over in 1930 (4, p. 320). Tot op heden 
(Juli 1957) kreeg ik 10 exemplaren, waaronder 
twee grote uit Manggarai (West-Flores). Het 
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SUMMARY 
The author gives an account on the distribution of 
Vipera russellii in Indonesia. This viper has been 
found on Java, especially in the neighbourhood of 
Surabaia (2,6) and on the Lesser Sunda Islands, 
Komodo (5), Endeh (3), Flores and Lomblen. On 
Flores, where the snake was discovered by the author, 
it appears to be common and there are many local 
names for it. 
As usual in widely distributed animals, Vipera 
russellii shows some local races with slight differences 
in habitus and coloration. The common Indian form 
is Vipera russellii russelli. The individuals of Southern 
Burma, Siam and China are referred to as siamensis 
(M. S m i t h 1917). The subspecies lormasensis has 
been described from Formosa. The form limitis of 
M e r t e n s (3) is much more like siamensis than the 
Javanese race sublimilis ol K o p s t e i n (6), which 
in coloration closely resembles the Indian russellii, 
though there are differences, which would justify 
K o p s t e i n's opinion to consider this Javanese 
form as a separate subspecies. Recently, however, 
M e r t e n s fin litt.) declared that the latter two 

Nadat dit artikel werd voltooid, is gebleken dat de 
slangen, hierin Python timorensis genoemd, identiek 
zijn met Lialis amethystinus. 

zijn beslist andere dieren dan de zwarte Ja-
vaanse cobra's, die als de subspecies sputatrix 
beschreven staan. Vroeger heb ik honderden 
Javaanse cobra's kunnen observeren, zowel van 
Oost- als van West-Java, maar toen mij de 
eerste cobra van Flores gebracht werd, zag ik 
eerst niet eens zo gauw wat ik voor mij had. 
De Florinese cobra is boven olijfgroen, terwijl 
alle schubben geel gerand zijn aan de voor-
kant. Heel jonge dieren zijn meer grijsachtig. 
De fel glanzende buikschilden zijn wit of geel 
al naar gelang men er recht of schuin op kijkt. 
In schrikhouding vertoont de nekstreek niet 
zulke grote verbreding als bij de Javaanse 
vorm en in die houding worden een bredere 
en smallere dwarsband van donkere tint op de 
buikzijde van het verbrcde gedeelte zichtbaar. 
Dczc Naja blijft ook veel kleiner en is veel 
slanker en vlugger dan de Javaanse en in ge-
vangenschap at ze uitsluitend slangen (Lyco-
don. Ahactulla e.a.). Alle exemplaren toonden 
zich in gevangenschap veel agressiever dan de 
zwarte cobra en ze spuwden ook vlugger dan 
deze. Opvallend is ook, dat deze cobra zich 
volkomen aan het drogere klimaat van Oost-
Indonesie heeft aangepast en het water schuwt, 
in flagrante tegenstelling met de cobra van 
Java. 

Trimcrcsurus albolabris G r a y : 
Zoals uit het bovenstaande lijstje blijkt, is dit 
een zeer veelvuldig voorkomende adder, waar-
van de giftigheid hier lang niet gevreesd wordt, 
als die van Vipera russellii. Men was echter 
wel voorzichtig bij het brengen. Er waren zeer 
krachtigc dieren bij van bijna 1 meter lengte, 
forscr en groter dan ik ze ooit kreeg op Java. 
*) Neonali, pasgeboren exemplaren. 

4 Merlens, R., Abh. Senckenb.Nat.f. Ges., Band 42. 
Lief. 3. 1930. 
5 Dunn, E. R., Amer. Mus. Novitat. 287: 4 (Komodo) 
1927. 
6 Kopstein, F., Herpetologische Notizen XIII: Uber 
Vipera russelli von Java, Treubia 15: 259—264, 1936. 
7 Rooy, N. de, The Reptiles of the Indo-Australian 
Archipelago, 2. Leiden 1917. 

subspecies are to be placed in the synonymy of 
Vipera russellii siamensis. 
As to the specimens from Flores, compared with the 
Surabaia specimens it can be stated that there is a 
marked reduction of length, bulk and of the size of 
headmarkings. 
Worthy of mention is the fact, that on Flores Island 
this species is met with at altitudes of 1000 and 
1200 m. 
Listing 14 species of snakes from the Island of Flores 
the author records two specimens of Python timoren-
sis differing in cephalic squamation from the descrio-
tion of this species given by d e R o o y (7). A new 
record for the island is Lycodon subcinctus B o i e. 
M o r t e n s (3) says: ,,Nach Flores und Celebes ist 
diese Natter nicht gekommen". The Snake, however, 
is very common on Flores, especially in the Ngada-
region. As to the Florinese cobra, this animal is 
quite different from the Javanese cobra, which is 
generally referred to as Naja naja sputatrix. The 
author gives a description of the marked differences 
in habitus as well as in behaviour. 

After this article was sent in for publication the 
snakes referred to as Pylhon timorensis, have been 
identified as Lialis amethyslinus. 
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J. W. Rotermundt, Den Haag: 

Een doodgewoon glazen bakje . . . 

W a t ik hier ga vertellen is geen wercldschok-
kende ontdekking. Het is zelfs helemaal niet 
nieuw. 
In allerlei boeken op terrariumgebied en natuur-
lijk ook in de „nieuwe Klingclhoffer" kan men 
beschrijvingen vinden over het gebruik van ge-
heel glazen aquaria als tcrraria. Maar ik meen 
te hebben opgemerkt dat hier in ons land dczc 
methode weinig toegepast wordt. De reden 
waarom. is niet zo moeilijk op te sporen: 
Bij het hoge pcil dat de terrariumhouderij in Ne-
derland heeft bereikt, is thans vrijwel iedere 
serieuze terrariumhouder doordrongen van het 
belang van een goede ventilatie, een afvoer van 
het bodemwater, een voldoende mogelijkhcid tot 
luchtcirculatie, ook in dc bodcmlaag, enz. Het 
..terrarium van een oude kist" is tegenwoordig 
in Laccrfa-kringen toch wel haast ondenkbaar. 
Maar het gevaar bestaat, dat men, zoals het 
gezegde dan luidt, „door de bomen het bos niet 
meer ziet". Met andere woorden, dat het tech-
nische geknutsel een zo grote plaats gaat in-
nemen, dat het uiteindelijke doel, het scheppen 
van een milieu dat zo dicht mogelijk het na-
tuurlijke benadert, over het hoofd wordt gezien. 
Hier dringt zich de vergelijking op met dc 
aquariumhouders, die soms ook verstrikt drei-
gen tc raken in hun wirwar van pompjes, filters 
en andere technische /m/pmiddelen. Vaak ook 
bestaat een zekere angst, niet voor vol aan-
gezien tc worden wanneer men niet onmiddcllijk 
en zonder restrictie al deze technische snufjes 
toepast. 
Nu is het beslist niet mijn bedoeling al deze 
zaken zonder meer van de hand te wijzen. Ze 
zijn nuttig en in bepaalde omstandigheden zelfs 
onontbcerlijk. Maar laten we niet overdrijven. 
Het kan soms ook anders, eenvoudiger en dus 
beter. 
Het glazen aquarium nu, is een voorbeeld hoe 
men met heel weinig middelen het doel heel 
dicht kan benaderen. Er zijn natuurlijk nadelen: 
het vrij grote gewicht, de breekbaarheid, het 
ontbreken van een bodem-afvoer. Maar wan-
neer men het op de juistc wijze gebruikt. vallen 
deze weg tegen de voordelen. Die zijn dan: het 
gemakkelijk reinigen van het bakje, dat even-
tueel zelfs gesteriliseerd kan worden, de vele 
verkrijgbare formaten en de mogelijkhcid om 
gravende dieren in het terrarium ook in de 
gangen te zien. Nu moeten wij natuurlijk voor-
op stellen dat deze glazen bakjes niet voor 
alle dieren geschikt zijn. Maar voor vrijwel 
alle kleincre amphibien zou ik werkelijk geen 
idealer verblijf weten. En met welke simpele 
middelen men een dergelijk glazen terrarium kan 
inrichten, bewijst wel het bakje dat op het ogen-
blik wordt bewoond door mijn twee Aneides 
flavipunctatus. Dank zij de vriendelijke bemid-
deling van ons lid, dc heer van Egdom, kwam 
ik enige maanden geleden onverwacht in het 

bezit van deze Amerikaanse longlozc salaman-
ders. Zover we konden nagaan betrof het hier 
de eerste import in Nederland. De gegevens 
over dc levenswijze van dit dier waren uiter-
aard zeer schaars. Beschrijvingen van vcrwante 
soorten wezen echter in de richting van een 
zeer verborgen bestaan in holle boomstammen, 
onder mospollen en dergelijke. Om dit milieu 
zo dicht mogelijk nabij te komen, werd het gla-
zen terrarium te hulp geroepen. En met buiten-
gewoon succes. 
De bodem bedekte ik met enkele vlakke stukken 
goed ingewaterde hoogvecnturf, die echter eerst 
weer werd uitgeknepen, om een te natte bak te 
voorkomen. Hierop kwamen enkele polletjes 
kussentjesmos, van de soort die bloemisten ge-
bruiken voor het opmaken van manden. In een 
vrijgehouden hoek plaatste ik een polletje gras-
bladigc dwergkalmoes. Acorus gramincus var. 
pusilusc een plantjc dat de aquariumhouders 
wclbckcnd is. Verder een stekje Tradescantia 
en, tegen de achterwand, twee stukken ruwe 
boombast. Een eenvoudiger inrichting is wel-
haast niet mogelijk. Toch bleek het geheel aan 
de verwachtingen te voldoen. De dieren, die 
vooral in het begin uitcrst schuw waren, zoch-
ten al spoedig een holletje onder het mos om 
eerst s avonds, wanneer het donker was gewor-
den, op voedseljacht te gaan. Nu zijn zc veel 
vakcr te zien, maar dat is een ander vcrhaal, 
dat ik hier binnenkort hoop te vcrtellen. Het 
mos, dat, toen ik het op de bloemistcrij haaldc, 
een grijsgroene kleur had, is nu nog steeds fris 
groen en heeft zelfs al sporenkapsels gedragen. 
Een beter bewijs van welzijn is er voor mossen 
toch niet. De Tradescantia heeft zich vertakt 
en moct zo nu en dan gesnoeid worden. En de 
Acorus. in het aquarium meestal een slechte 
grocicr (het is ook eigenlijk een moerasplant, 
die het in ondergedoken toestand niet naar zijn 
twecmaal zo groot als toen ik hem plantte. Dat 
zin heeft) tiert welig en is in omvang zeker 
,,planten" is overigens wel een heel weidse uit-
drukking: ik stak dc wortels eenvoudig tussen 
twee stukken vochtigc turf. Diezelfde wortels 
vormen nu een stevige, dichte massa. 
Vooral voor deze longloze salamanders is een 
juiste luchtvochtigheid heel belangrijk. De turf, 
die zoals bekend een cnorm absorptievcrmogen 
heeft, zorgt voor een haast automatische regu-
lering hiervan. Slechts zo nu en dan (vaak pas 
na enkele weken) sprenkel ik wat regenwater 
over de mospollen en dat is dan weer voldoen-
de om de zaak een hele tijd te laten floreren. 
Het bakje is eenvoudig afgedekt met een glazen 
plaatjc. Wanneer op het glas te veel condens-
watcr is afgezet, ventilcer ik door het glas er af 
te nemen. Dat kan echter alleen wanneer ik de 
zaak in het oog kan houden. Ik heb namelijk 
's morgens op het beslagcn glas van het deksel 
kruipsporen gevonden. Dat betekent dus dat de 
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dieren kans zien langs de gladde, nattc onder-
kant van de dekruit te kruipen. Daarom blijft 
de afdekking ook potdicht wanneer ik de kamer 
ook maar even moet verlaten. 
De ideale oplossing zou hier natuurlijk een 
raampje met fijn gaas zijn, waarvan de lijst om 
de bovenrand van het bakje klcmt en dat op zijn 
beurt weer met een ruitje kan worden afgedekt. 
Ik moet echter tot mijn schande bekennen dat 
ik aan deze cenvoudige oplossing nog niet ben 

toegekomen. 
Ook voor de kleinere kikvorsachtigen zijn deze 
bakjes werkelijk idcaal en wanneer men kan be-
schikken over 6c hoge modellcn, de z.g. accu-
glazen, laten zich ook voor de Hyla's inrichten 
als bakjes die niet alleen ons gevoel voor schoon-
heid bevredigen maar die bovendien — en dat 
is eigenlijk toch het kardinale punt — onzc 
dieren alles bieden wat zij voor een gezond be-
staan nodig hebben. 

Vraag en aanbod, rui l rubr iek 
Ons lid do heer J. C. Roos, Wolphaertsbocht 39 te 
Rotterdam-Z, wil graag contact opnemen met mede-
leden die in het bezit zijn van tropische en sub-
tropische salamanders. 
De heer L. Wijffels, Baselaarsstraat 10 te 's-Hertogen-
bosch biedt enkele planten voor het vochtige, ver-
warmde terrarium ter overname aan, o.a. Selaginella 
emmeliana, krausiana en marlensi, Nephrolepis exal-
tata, Pandanus veitchi, Anthurium andreanum, Dieffen-
bachia picta en bausei, Philodendron erubescens en 
melanochrysum, Eichornia azurea, Musa sp. Hibiscus 
sinensis, Bougainvillia hybr., en twee orchideen, 
Coelogyne massangeana. 

Het Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis 
Magistra, Plantage Kerklaan 40 te Rotterdam, verzockt 
om spoedige aanbieding van de volgende amphibien 
met opgave van aantal en prijs: Salamandra atra, 
Siren paradoxa, Siren lacertina, Pseudobranchus 
striatus. Ook dieren van andere geslachten en soor-
ten kunnen in aanmcrking komen. 

De heer B. Cornelissen, Plciadenstraat 13 te Haarlem 
biedt ter overname aan enige aquaria; het grootste 
meet 87 x 40 x 60 cm, hoekijzer, met of zonder TL-
verlichting; kleinere met een inhoud van 30 1. Sug-
gesties aangaande prijs worden gaarne ingewacht. 

Boekbesprekingen 

W. MARINELLI en A. STRENCER, Verg/eichende Ana-
tomic und Morphologic der Wirbeltiere. (Verlag Franz 
Deuticke, Wien). Prijs 12 x 180,—. S. 
Van dit groots opgezette werk zijn de twee eerste 
afleveringen reeds verschenen. Elke aflevering omvat 
een van de twaalf hoofdstukken van het eerste deel 
van dit standaardwcrk. Een zo'n aflevering telt onge-
veer 80 bladzijden en ruim GO afbeeldingen naar origi-
nele tekeningen van M. Wimmer. Het formaat is 
21 x 28 cm, kunstdrukpapier, prettig leesbare letter. 
De indeling van het eerste deel is als volgt: 
hoofdstuk I. Lampetra tluviatilis L,; 

II. Myxine gtulinosa L,; 
III. Squalus acanlhias L,; 
IV. Acipenser rulhenus L,; 
V. Lucioperca sandra Cuv.; 

VI. Salamandra maculosa Laur.; 
VII. Buio marinus L.; 

VIII. Tcstudo graeca L. en ibera Pall.; 
IX. Varanus griseus Daud.; 
X. Phyton spec, Crocodilus niloticus Laur. 

en Alligator mississippiensis Daud.; 
XI. Columba livia Briss., doni; 

XII. Rattus norvegicus Erxl.. 
Ieder hoofdstuk begint met een algemene beschouwing, 
waarin tevens de systematiek niet vergeten wordt. 
De volgorde van de onderwcrpen binnen het eerste 
hoofdstuk is als volgt: 

I. Allgemeines, 
11. Eidonomie, 

III. Erster Sektionsschritt, 
IV. Zweiter Sektionsschritt, 
V. Dritter Sektionsschritt. 

VI. Der Aufbau des probranchialen Kopfes, 
VII. Der Aufbau des Branchialapparales, 

VNI. Die Organe der Leibeshohle, 
IX. Beziehungssysleme (Nervensystem, Sin-

nesorgane, Blutgefaszsystem, Mechani-
scher Apparat). 

Een label van alle spieren, een label met alle ge-
bruikte alkortingen en een literatuurlijst besluiten elk 
hoofdstuk. 
Dc- schrijvers stellen zich niet tevreden met een zui-
vere descriplievc analyse; ook de functionele analyse 
neemt bij hen een voorname plaats in. ,,Die Gestall 
eines Lebewescns ist durch ihre Beziehung zur Funk-
tion vor der anderen Naturgestalten ausgezeichnet. 
Ein voiles Versliindnis des Aufbaues kann daher nur 
durch Verbindung der anatomischen Betrachtung mit 

einer Funktionsanalyse erreicht werden." Dtt waar-
borgt ons, dat dit work niet slechts een aanwinst voor 
de Vergelijkende Morphologic belooft te worden, doch 
evenzeer voor de physioloog en patholoog. 
De rijke illustratic van dit standaardwerk is van zeer 
hoog gehaltc en geheel origineel. Een woord van hulde 
voor de lypografischc verzorging en voor de durf dit 
werk uit te geven komt het Verlag Franz Deuticke 
v.*el toe. 

F. B. KLYNSTRA 

Bij de uitgever Maskew Miller te Kaapstad verscheen 
opnieuw een boek van Dr. W a l t e r R o s e : 
'Snakes- mainly South African'. Het boek — met een 
omvang van 214 pagina's — is met 90 foto's en teke-
ningen geillustreerd. De prijs ervan werd niet ge-
noemd. 
De meest verafschuwde dieren der gehele schepping 
zijn zonder enige twijfe] de slangen. Er bestaan dan 
ook geen dieren waaraan zoveel merkwaardige ver-
halen zijn gewijd. Het woord „slang" reeds is ge-
woonlijk al voldoende om schrik leweeg te brengen. 
Maar omdat het niet alleen mogelijk is, maar vooral 
wenselijk om ons snuggere ideeen omtrent slangen te 
vormen, heeft Dr. Rose een boek geschreven, dat hij 
o.m. als volgt inleidt: 
,,In weer wil van al deze verachting en miskenning 
moel er toch een groot aantal mensen zijn, die wat 
meer willen weten over deze ongclukkige beesten, 
die zo vaak zo onjuist in populaire geschriften zijn 
afgcschilderd; iets over hun wonderlijke lichaamsbouw 
en de perfecte aanpassing aan hun levenswijze, iets 
ook over hun manieren van doen en de mate waarin 
zij een nuttig aandeel hebben in het grote plan der 
dingen. 
Het is een zaak van persoonlijke voorkeur en onaf-
hankelijk van ons onderwerp of wij dit plan der 
dingen beschouwen als een deel van het plan van de 
Weldoende Schepper, Die nooit iets doet zonder doel, 
dan wel als een prachtig afgestemde balans der natuur, 
voortkomend uit de ontwikkeling van al het levende 
naar de grootst mogelijke opportuniteit; en dus ook 
of wij de verstoring van dit plan zien als een oneer-
biedighcid of als een aanduiding van geestelijke 
onvolwassenheid. Hoofdzaak is dat wij over de zaak 
dienen na te denken en, als we met denken begonnen 
zijn, onze gedachten te funderen op juiste gegevens. 
Het doel van dit boek is die gegevens te verschaffen 
in verstaanbare termen." 
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Het boek zelf is een meer uitgebreide herhaling van 
het aan de slangen gewijde deel van een eerder door 
Rose geschreven werk: T h e Reptiles and Amphibians 
of Southern Africa'. De bouw van het nieuwe book 
is ongeveer dezelfde en maar weinige van de illus-
traties zijn nieuw. Dczc bewerking is echter aangepast 
aan een ander doei: mis vers tanden omtrent slangen 
wegnemen. Als zodanig is het een work van inter-
nationale allure. 
Het boek telt 21 hoofdstukken, waarvan er 8 be-
trekking hebben op de in Zuid-Afrika voorkomende 
soorten. Het werk begint met een uiteenzetting over 
reptielen in het algemeen, over dc plaats die zij in 
de dieren wereld innemen, over de deze groep ken-
merkende bijzondcrheden en hun organisatie in het 
natuurlijk systeem. 
Wij worden voorgelicht over de lichaamsbouw van 
slangen en de wijze waarop zij zich voortbewegen, 
over hun zintuigen, over hun voedsel en de wijze 
waarop ze elen. De voortplanting, vijanden van slan-
gen en de middelen waarover zij beschikken om zich 
tegen die vijanden te verdedigen, het gevaar en het 
economisch nut dat slangen oplevercn, zijn onder-
werpen van dc volgende hoofdstukken. Vervolgens 
beschrijft Dr. Rose de werking van slangengif en do 
mameren waarop het gif in de prooi gebracht wordt. 
Dat slangengif ook aangewend kan worden om mensen 
te redden, blijft ditmaal niet onvermeld. 
Daarna komen de Zuidafrikaanders zelf aan de orde. 
Gesproken wordt over het uiterlijk van de dieren, hun 
grootte, levenswijze en economisch nut. Elk van de 
acht hoofdstukken waarin een groep van in Zuid-
Afrika levende soorten wordt behandeld, besluit met 
een determineertafel tot de soorten, Daarna volgen 7 
pagina's met tekeningen van koppen om de identifi-
catie te vergemakkelijken. 
De drie laatste hoofdstukken van dit hoek hebben 
een recreatief karakter. 'Myth or Fact?' bespreekt de 
bedenkelijke waarheden over slangen, die algemene 
bekendheid genicten; de 'Selected Snake Stories', een 
serie fantastische slangenverhalen met commentaren 
van de schrijver en de 'Brief Encounters' tenilotte, 
zeer bondige verhalen, meestal uit de krant. Over de 
jager die met zijn geweer een vinger van zijn hand 
schiet, nadat een mamba daarin gebeten heeft; over 
een huis vrouw te Heidelberg die de voordeur niet 
dicht kan krijgen omdat er een adder tussen zit, en 
over de hyena te Mombassa die een Python van de 
ongolofelijke lengte van 25 voel doodbijt, nadat de 
slang een van haar jongen heeft verslonden. 
Dit is een van de weinige boeken over reptielen die 
zeer aanvaardbaar zijn voor lezers zonder speciale 
interesse voor het onderwerp en tegelijkertijd de meer 
serieuze belangstellende volkomen kunnen bevredigen. 
Dr. Rose is een boeiend en vaak ook zeer geestig 
verteller en leraar. 

De journalist B. Bruins en Blijdorp's diereninspecteur 
C. van Doom hebben een boek over olifunten ge-

schreven, dat onder de cenvoudige titel Oiilanten in 
druk verscheen bij de Uitgever D, van Sijn en Zonen 
te Rotterdam, Het is een uitstekend verzorgde, rijk 
gei'llustreerde uitgave met een omvang van 157 pa-
gina's. De prijs bedraagt / 12,90. 
Het is zeker een goed idee eens een bock over olifan-
len le schrijven, over beesten waar voor zelfs de 
meest vcrslokte dierenmiskenner nog belangstelling 
heeft. Olifanten zijn het onderwerp van talrijke vol-
komen gefantaseerde verhalen en half wet enschappe-
Hjke publicalies geweest, zodat het een genoegen is 
— en een pak van het hart bovendien — om hier een 
thema dat zo geschikt is voor vreemde fantasien be-
naderd te zien met de zorgvuldigheid van werkelijk 
tcrzake kundigon. 
Het boek vertelt ons alles wat over de dikhuiden 
wetenswaardig is. Ons worden de vier thans nog 
levende vormen voorgesteld: do Indischc olifant, de 
Afrikaanse bosolifant, de steppenolifant, de grootste 
van alle, en de in zijn verspreiding zeer beperkte en 
mede daardoor weinig bekende dwerg-olifant. Wij 
lezen over de voorouders van deze merkwaardige die-
ren, over de rol die de olifanten zelf hebben gespeeld 
als krijgsdieren en over het gebruik dat de mens er 
nu nog van maakt in dierentuinen en circussen zowel 
als in Azie en Afrika als werk- en statiedieren. Het 
belangrijkste deel van het werk is gewijd aan de 
olifant in gevangenschap, vooral in de dierentuin. Er 
wordt verteld over het pionierswerk dat het transport 
van de dikhuiden wel altijd zal blijven, over mogelijk-
heden en moeilijkheden met voedsel, huis vesting en 
ziekten bij de dieren, die moeten leven in een klimaat 
en onder omstandigheden die zo geheel anders zijn dan 
in hun vaderldnd; over het gedrag van de dieren en 
de verhoudingen onderling, het houden van olifanten in 
kuddeverband, gemengde gezelschappen en het hou-
den van volwassen olifantsstieren in dierentuinen. De 
schrijvers geven een beeld van de mogelijkheden om 
olifanten te fokken, van hun geslachtsleven en de 
waarschijnlijk daarmee verband houdende ,,musth", 
een staat van opwinding die samongaat met de uit-
scheiding van een reukstof uit de wangklier; van 
ervaringen met jonge olifanten. Het voorkomen in het 
wild, het woongebied van de dieren en hun natuurlijk 
voedsel, de jacht op de om hun ivoor zo kostbare 
dieren, zijn onderwerpen van dc laatste hoofdstukken. 
Het werk besluit met een warm betoog voor grote 
natuurreservaten, waarin de weinige olifanten die ons 
resten zich kunnen hcrstellen van de moordende jacht 
die reeds sedert eeuwen op hen wordt gemaakt. In 
1947 is het aantal nog in Afrika in het wild voor-
komende olifanten geraamd op 150.000 tot 300.000 
stuks; het jaarlijkse afschot bedraagt 10 tot 20 •/•! 
Met dit universele olifantenboek zijn wij een belang-
wckkende en boeiende studie rtjker geworden. Olifan-
ten zijn zowat de enige dieren die wij niet in een 
terrarium kunnen houden; een reden tcmeer om dit 
boek te lezenl 

L.W. 

Ledenlijst 
In december van het vorige jaar heeft Lacerta twee 
van haar oudste en meest getrouwe leden door de 
dood verloren. Te Velp overleed mej. E. M. D. Liips, 
die sedert april 1952 lid van onze vereniging was. 
Zij was Lacerta altijd zeer welwillend gezind en vaak 
heeft zij de vereniging op critieke moment en finan-
cieel gesteund. Toen zij nog in Den Haag woonde, was 
zij een acticf lid van de Haagse Werkgroep. 
Sedert de oprichting was de heer J. Vermct lid van 
Lacerta; hij was het eerste gewone lid, dat zich na de 
oprichtingsvergadering meldde. 
Beider hcengaan betekent voor ons een groot verlies. 

Wieuwe leden: Ch. W. Bernard, v. Noortwijcksingel 
34D, Rotterdam; W. S. Brussen, Seer. Nijmeegse Aqua-
rium- en Ter rariumhouders vereniging ,,Amicitia"\ 
Weurtseweg 402, Nijmegen; L. Claassen, Jephtastraat 
30 I, Amsterdam-NW; W. H. Hoek, Julianastraat 1, 
Schinbeek (L); M. Kwak Jz., Kaaistraat 2, Brielle; 
J. G. C. Machwirth, Hoogstraat lOld, Rotterdam; 

N. J. Meeuwsen, 2e Weteringsplantsoen 13boven, Am-
sterdam-C; Th. H. Schilte, Kerkhoflaan 68a, Rotterdam; 
J. van der Veer, Berkelstraat 1, Groningen; Dr. A. A. 
Boter, Zijlweg 172, Haarlem; G. Kater, Thcophilusstraat 
5III, Amsterdam-W; Progressieve Vereniging van 
Aquariumhouders PRO-AQUA, seer.. P. Willems, 
Scheldeplein 161, Amsterdam-Z 10; P. S. W. M. Roggc-
kamp, Aeolus weg 135, de Bill (U); Guozi Shudian, 
P. O. Box 50, Peking, China; A. L. Simon is, Groen 
van Prinstercrstraal 35A, Rotterdam; C, H. van 
Spanje, E. Wolffstraat 14, Leeu warden; Frater M. 
Vianney, Ndao-Endeh, Flores, Indonesie; Dr. A. M. R. 
Wegner, Museum Zoologicum Bogoriense, Bogor, 
Indonesie. 

Adreswijzigingen: B. Cornelissen, thans Plciadenstraat 
13 te Haarlem; J. W. Vellinga, thans Medelsestraat 68, 
Tiel; J. Th. ter Horst, thans: Meerssenerweg 250, 
Maastricht; ,,Natura", Arnhem, thans: p.a. A, Celie, 
seer., P. Calandweg 6, Arnhem. 
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Ph. W. Roelois, Utrecht: 

'n „Beendergecko" 
Het is nu ruim vijf jaar geleden dat ik op een 
merkwaardige manier in het bezit kwam van 
een gecko, waarvan ik tot op heden dc juiste 
naam niet ken. Mijn werk brengt met zich mee, 
dat ik met allerlei mensen in aanraking kom 
en zo kwam ik eens laat in October in gesprek 
met iemand van de beenderzwartfabrick hier 
in Utrecht. Terloops vrocg ik hem of hij mij 
ook zou kunnen helpen aan wat vliegenmaden; 
voor mijn hagedissen. Hij vertelde mij toen, 
dat er in de beendcrwagons ook wel eens zulke 
beesten zitten, maar dat die meestal direct dood-
geslagen worden, want iedereen is er nogal 
bang voor. De wagons komen uit het buiten-
land, maar waar vandaan precies, dat kon hij 
mij echt niet zeggen. Ik was nogal nieuwsgie-
rig naar de hagedissen die in wagons met bcen-
deren verzeild raken en vroeg mij eens op te 
bellen zodra er weer iets levends in een wagon 
werd aangetroffen. En 'n veertien dagen later 
kreeg ik een telefoontjc: hij had iets gevangen! 
Ik direct er op af en ja, in een emmer met 
een stuk glas er op dat met stenen vcrzwaard 
was, zat, stijf van dc kou, een jonge gecko die 
niet langer was dan n centimeter of tien. 
Toen ik het diertje oppakte en in een zakje 
deed, vroeg men of ik niet bang was voor ver-
giftiging; men had wel eens gehoord, dat de 
dieren erg giftig waren en had derhalve het 

De biblotheekkas laat het voorlopig niet meer toe 
om nog verdere aanvullende boekenlijslen le laten 
drukken en aan de leden van tacerla toe te zenden. 

De beschciden middelen waarover de bibliolheek kan 
beschikken, zijn nauwelijks toereikend om onzo 
nieuwe aanwinsten ingebonden te krijgen. Daarom 
zullen wij van nu af in ons blad opgave doen van de 
nieuwverworven schatten. Het laatst gecatalogiseerde 
werk in de bibliolheek droeg nummer 452. De vol-
gende boeken werden nog aan ons bezit toegevoegd 
(waarborgsommen tussen haakjes): 

Clichefonds 
Sedert 1 juli 1957 werden de volgende gilten voor het 
clichetonds ontvangen: C. V. f 0,25; F. S. f 3,—; 
J. H. A. N. f0,50; A. T R. f 0,50; M. v. R. f 1,—; 
W. G. v. O. f0,50; N. R. R. f0,25; L. D. 10,50; 
E. G. f 1,—; G. G. v. d. H. f5,50; C. V. d B. f 3,—; 

zekere voor het onzekere genomen en het beestje 
met behulp van een kamerbezem en een schop 
in de emmer gedeponcerd. 
Ik zette de gecko in een matig vochtig terrarium 
waar hij in het gezelschap was van wat muur-
hagedissen en een paartje Roodkeelanolis. Om-
dat ik nog steeds niet wist welke gecko het nu 
eigenlijk was, schrcef ik de heer Wijffels, die 
zei, dat het wel eens Phyllodactylus curopaeus 
kon zijn. Maar dat kan niet, want het beest 
is nu al zowat 17 cm lang en zo groot wordt 
die soort niet. 
De kleur is overdag donkergrijsbruin gevlamd, 
's avonds heel licht grijs. Zoals ik boven 
schreef heb ik het dier al ruim vijf jaar en ik 
kan niet anders zcggen dan dat het een prettig 
en heel sterk dier is. In die vijf jaren heeft de 
thermometer in mijn terrarium meer dan eens 
tien graden C. gewezen en ook wel eens veertig 
graden. maar de grauwc sinjeur heeft er zich 
nooit veel van aangetrokken. Ook wat het 
voedsel aangaat is hij heel gemakkelijk: meel-
wormen, vliegen en wasmotten gaan er vlot in. 
Ik hoop hem, want ik houd het diertje voor 
een mannetje, nog eens een levensgezellin te 
geven, maar dat mag toch niet al te lang meer 
duren, want ik denk niet, dat ik hem nog eens 
vijf jaar in het leven kan houden! 

453 Knaurs Tierreich in Farben - Band II, Reptilien, 
Karl. P. Schmidt & Robert F. Inger 1/30,—). 

454 Vivona - Tijdschrift voor vissen- vogel- en na-
tuurliefhebbers, le (enige) jaargang, 1956 ( / 2,—). 

455 Snakes, Mainly South Alrican, Dr. Walter Rose 
(/ io.-)-

456 Dieren zien en leren kennen. Dr. A. F. J. 
Portielje ( / 15,—). 

457 Herpetologica, Organ of the Herpetologists 
League, Vol. 12 - 1956 (/2,50). 

458 19 verschillende publicalies van Prof. Dr. Robert 
Mertens, ( / 2,50). 

J. W. f 0,50; J. B. f0.50. In totaal I 17,—, die in dank 
zijn aanvaard. Wij hopen dat ons Clichefonds ook in 
dit vcrcnigingsjaar de belangstelling zal genieten die 
het beslist nodig heeft! 

Van de bibliothecaris 
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