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L. G. A. Hoevers, 's-Gravenhage: 

De cobra in het terrarium 
In aanvulling op de artikelen van Drs. L. Coo-
mans de Ruiter wil ik gaarne wat schrijven 
over mijn ervaringen met de Aziatische Cobra 
(Naja naja naja) in het terrarium. 
Allereerst zij nog over de naam van het dier 
gezegd, dat ,,naja" afkomstig is van het Sans-
kriet ,,naga", dat slang betekent; andere namen 
voor het dier zijn „Tschinta-Negu" en ..Nalla 
Pampa". 
De Cobra, is als terrariumdier heel geschikt, 
maar zij moet vooral in het begin zeer veel 
rust hebben. Deze dieren zijn uitermate prikkel-
baar en stoten bij schrik met enorme kracht 
tegen de glaswanden van hun terrarium. Ern-
stige beschadiging van de kop, met het daaraan 
verbonden gevaar van infectie met mondrot, 
kunnen gemakkelijk daarvan het gevolg zijn. 
Het voedsel bestaat uit knaagdieren, vogels, 
hagedissen en slangen. 
Ik hield het dier, dat 1 .-10 meter lang was, in 
een b'ak van 100 x 80 x 80 cm., beplant met 
enige grote bromelia's en een flinke struik 
Ficus repens. Verder waren er wat klimtakken 
en een boomstronk, de laatste om het dier ge-
legenheid te geven weg te kruipen. Vcrwarmd 
werd het terrarium door middel van een lamp 
van 75 W a t t en een bodemverwarming, die 
vcrkregen werd door een gloeilamp van 60 Wat t 
te plaatsen in een busje dat tegen de bodem 
van het terrarium werd bevestigd. Aan dc 
bovenzijde is de bak, voornamelijk met het 
oog op de wenselijkheid van een lang en gcluk-
kig leven mijnerzijds. met een dubbele laag 
aluminiumgaas gesloten. Dit gaas is naar mijn 
ervaring beter dan het algemeen gebruiktc ijze-
ren gaas, omdat het niet roest en veel sterker 
is. Er is tegenwoordig ook plastic qaas in de 
handel, dat veel socpelcr is dan iedere soort 
van metaal, zodat de dieren er zich niet zo 

gemakkelijk aan zullen verwonden. maar dit 
gaas scheurt te gemakkelijk om er veilig Cobra's 
achter te kunnen houden. 
W a t mij vooral bij mijn Cobra opviel was, dat 
zij ecrder bang dan agressief was. Slechts wan-
neer zij in het nauw gedreven werd, nam zij 
de bekende aanvalshouding aan en begon zij 
vervaarlijk te sissen. 
Het gif van ccn cobra werkt heel snel en er 
is maar een kleine hoeveelheid van nodig om 
een heel wat groter dier dan dc slang zelf te 
doden. Het is bekend, dat een in gevangenschap 
gehouden dier in drie minuten tijd zes eenden. 
een duif, een kip en een hond doodbeet. 
Ook dc cetlust van de slang wekte mijn ver-
bazing. Eens at zij vier muizen en direct daarna 
een 80 cm. lange Aesculaapslang (Elaphe 
longissima), welke ik bij gebrck aan ruimte 
even in hetzelfde terrarium had moeten zetten. 
Bij andere gelcgenheden werd vis uit het water-
bakje gegeten en ook werden enkele Bidsprink-
hanen geconsumecrd, die ik uit Zuid-Frankrijk 
had meegebracht. 
Cobra's zijn nachtdieren en dat is ook goed te 
merken aan hun gedrag in het terrarium. Mijn 
exemplaar vertoeft vrijwel dc gehele dag op 
het warmstc plekje dat het vinden kan en is 
zelden tot bewegen bereid. Tegen dat het gaat 
schemeren begint het dier met groot enthousias-
me de bak af te snuffelen. Dan heeft het tevoor-
schijn komen van een muis een cnorm effect 
op de slang. Als een losgespronqcn veer schiet 
het dier op het nog argeloze knag^rtje af; de 
beet is niet meer dan een schram: binnen een 
minuut is de muis dood. Kort daarna gaat de 
slang aan de maaltijd. De muis wordt voorzich-
tig geheel betongeld en dan vastgegrepen bij de 
kop. Na een minuut of twee is de muis ver-
dwenen en is de cobra klaar voor een volgende. 
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De pogingen om het dier te fotograferen zijn 
alle op een mislukking uitgelopen, omdat het 
niet mogelijk was de slang door het glas heen 
in een bevredigende houding op dc plaat te 
krijgen. Het dier uit de bak nemen, zoals de 
heer Beeftink en ik bij eerderc opnamen van 
levende slangen steeds gedaan hebben, leek mij 
ditmaal niet verantwoord. 
Deze zeer gevaarlijke slang kan gemakkelijk 
in het terrarium gehouden worden, maar dat 

moet dan wel in alle rust en kalmtc gebeuren, 
tot heil van de cobra zowel als haar bezitter! 

THE COBRA IN THE TERRARIUM 
According to the experiences of the author the Cobra 
is a very suitable animal lor the terrarium. In the 
beginning the snake should have a good deal of rest, 
because if aroused, it can injure itself severely in its 
attempts lo bite or to escape. The animal ol the author 
proved to be more afraid than agressive. The speci-
men's appetite was very great; occasionally it ate fish 
from the drinking-trough and living Mantis as well. 

J. Landwehr, 
Amsielveen: 

Notities over gedragingen 
van enkele hagedissen 
in gevangenschap 

Het hierbij afgebeelde terrarium is 1.50 hoog. 
80 centimeter lang en 1 meter dicp; b'ij zonnig 
weer ontvangt het terrarium gedurende onge-
veer drie uren zonlicht. Overigens brandt van 
's morgens 7 uur tot 's avonds half 12 een TL-
verlichting; twee buizen van 20 Wat t elk. De 
verwarming werkt zonder onderbreking en de 
vcrwarmde lucht wordt via een geperforeerde 
koker met een diameter van 15 centimeter door 
de bodem in de bak gebracht. Een spiraal-
e'ement van 50 W a t t is de warmtebron. Het 
verhit dc bodem tot 30 a 50 graden C , de lucht 
tussen 22 en 28 graden C. De bodem bestaat 
uit een gedeelte met sterk vcrwarmd, volkomen 
droog duinzand en voor de rest en gescheiden 

daarvan, uit permanent vochtig gehouden 
humusrijke aarde, vermengd met vcen en mos. 
In dit gedeelte is de beplanting aangebracht. 
Eenmaal per dag worden de planten met lauw 
water b'esproeid, waarbij dan ook de dieren hun 
dorst kunnen lessen. Over de in dit terrarium 
gehouden dieren, bijna alleen hagedissen, wil ik 
hieronder enkele opmerkingen laten volgen. 
Tot dc meest geschikte bewoners behoren Calo-
tcs versicolor. Ik heb een paartje, waarvan het 
mannetje, met de staart bijna 35 cm lang is; het 
wijfje meet 27 cm. Deze sierlijke dieren, waar-
van vooral het mannetje zeer levendig is, doen 
het uitstekend in gevangenschap. Zij zijn altijd 
bereid tot eten, het liefst nachtvlindcrs, verder 

1 
1 

42 



bromvliegen, spinnen, sprinkhanen, maar ook 
meelwormen. Hoewel ze tot nu toe een Anolis 
carolinensis met rust hebben gelaten, verdenk ik 
het mannetje crvan twee 8 cm lange muur-
hagedissen opgegeten te hebben. Ik geloof zeker 
dat als de voedseltoevoer te gering wordt, 
Calotes zal overgaan tot regelmatig consumeren 
van kleinere hagedissen. 
De kleur van deze boomhagedissen is effen 
grijs met soms een geringe spikkeling van don-
kere puntjes. Als zich amoureuze gevoelens van 

Calotes versicolor 

het mannetje meester maken, en dat gcbeurt 
nogal eens, dan worden de kop, de nek en de 
keel licht karmijnrood en ook de rugkam deelt 
in deze bonte vrcugde. De kaken krijgen blauw-
zwarte streepjes. Dc keelzak wordt opgeblazen. 
de kop opgehevcn en niets kan hem dan nog 
weerhouden zijn gezellin door dik en dun na te 
jagen. Zelden lukt het hem echter om haar te 
grijpen. Slechts eenmaal heb ik een copulatie 
gezien. Later zette het wijfje 17 eitjes af, welke 
min of meer achteloos onder wat vochtig mos 
werden gedeponeerd. De eieren waren iets 
groter dan een erwt, langwerpig van vorm en 
hebben een stompe en een meer spitse punt. 
De geringe afmetingen van de eieren doen ver-
onderstellen dat de ontwikkeling der embryo's 
tamelijk lang duurt. Toen de eitjes reeds onge-
veer drie maal hun oorspronkclijke grootte 
hadden, zijn de jonge hagedisjes, in een ge-
vorderd stadium van ontwikkeling, plotseling 
alle door onbekende oorzaak doodgegaan. 
Het sproeien van de planten is voor Calotes 
versicolor een heel feest. Zij likken gulzig grote 
droppen van dc bladeren en wentelen en keren 
zich in het regenbuitje dat ik aanricht totdat 
zij doornat zijn. Zij sluiten daarbij als in ver-
rukking de ogen en genieten zichtbaar van het 
lauwe water. 
Er is een ding waar men bij deze hagedissen 
steeds op moet lctten en dat zijn dc schubben. 

Liggen ze glad en strak langs het lichaam, dan 
is alles in orde. Ziet men echter opstekende 
schubben, en spoedig steken ze dan allemaal 
omhoog, dan is het zaak om de dieren te 
reinigen, want onder elke schub huist dan een 
vuurrode mijt. De parasieten zitten van de 
staartpunt tot bij de ooropeningen vcrscholen, 
vooral tussen de schubben op de keel. In zon 
geval heb ik geprobeerd het ongedierte met 
malathion tc bestrijden. Ik penseelde een op-
lossing van twee tot vier gram pocder in een 

liter water op de rug van een der Calotes en 
vond het dier de volgende dag terug, spring-
levend en van parasieten bevrijd, waar ik het 
dier met malathion had behandeld. Daarna heb 
ik de dieren helemaal met het bcstrijdingsmiddel 
bewerkt, behalve rondom de b'ek, de neus en de 
ogen, met als resultaat dat de mijtenplaag tot 
het verleden behoort. Deze methode is heel 
wat geschikter dan de behandeling met olie, die 
vooral voor grofbeschubde hagedissen als Calo-
tes, Sccloporus e.d. een langdurig verdriet moet 
zijn. 
Calotes versicolor, welke evenals het chamae-
leon de ogen in alle richtingen kan draaien en 
met zijn korte, dikke tong insekten ..schiet", is 
een levendig en schrander dier. waarvan veel 
interessants te beleven valt. 
De Californische rotshagedis Strcptosaurus 
mcarnsi is een buitengewoon sierlijk diertje, 
ongeveer 22 cm lang. De grijsblauwe grondkleur 
wordt verlevendigd door donkere bandvormige 
vlekken en een diepzwarte band om de nek, 
terwijl de kop hier en daar duidclijk oranje 
getint is. Deze soort, die waarlijk zcldzaam is 
en waarschijnlijk nooit eerder in een terrarium 
gehouden, laat zich uitstekend in gevangenschap 
houden; hij is zeer verdraagzaam maar kennelijk 
niet zo op gezelschap gesteld. Zijn activiteit is 
niet bijster groot, hoewel hij een uitstekend, rap 
klimmer is. Met graagte eet hij r.achtvlinders en 
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loopspinnen, die hij vaak onstuimig najaagt om 
dan plotseling alle interesse voor voedsel ge-
durende enige weken te verliezen. Ik heb waar-
genomen dat de hagedis bij vervelling de afge-
worpen huid opeet, zoals ook Anolis dit doet. 

Streplosaurus mcarnsi (S t e j n e g e r) 

De rotshagedis komt niet graag op de bodem en 
hij is steeds te vinden boven tegen het muurtje 
dat in het terrarium is gebouwd. Alleen bij 
zonneschijn komt hij wel naar beneden om zich 
breeduit te koesteren. 
Tarentola mauretanica, de Muurgecko, blijft 
altijd een schuwe klant, die men zelden anders 
dan haast vluchtend door het terrarium ziet 
lopen. Eenmaal zag ik een copulatie, door het 
mannetje aardig ingeleid met een prelude van 
zachte maar toch duidelijk hoorbare geluidjes. 
Het wijfje reageerde met staartbewegingen. Dit 
kwispclen met de staart is blijkbaar een reactie 
op aangename gewaarwordingen, want ook de 
Indiase gecko's doen het als zij zich bij voor-
beeld op de verwarmde bodem begeven. Ook 
angst heeft zwaaien met de staart als reactie 
tengevolge; dat zal wel verband houden met de 
brooshcid van dit lichaamsdeel en het lijkt alsof 
de dieren de staart vast willen losmaken om het 
breken ervan te vcrgemakkelijken. 
De eierafzetting van de Tarentola's is onop-
gemerkt gebleven. Bij het schoonmaken van het 
zand vond ik echter een bijna rond eitje. Het 
was in het droge, sterk verwarmde zand ge-
deponcerd. Het is eigenaardig dat het ei van de 
gecko daar in het zand niet verdroogde. De 
schaal was hard en bros als die van een vogelei; 
de kalkachtige schaal is blijkbaar niet poreus. 
Ik heb dit eitje in wat vochtiger zand gelegd 
en na verloop van enkele weken kwam er een 
drie centimeter lang, springlevend muurgecko'tje 
uit. 

Hcmidactylus flaviviridus is een gecko uit Indie, 
die veel minder schuw is dan de Tarentola en 
derhalve als terrariumbewoner veel aantrekke-
lijker. De kleur van het dier is effen grijs, licht 
of donkcr, waarop af en toe een donkere dwars-

Foto: L. Wijffels 

bandentckening zichtbaar is. Dc staart, die uit 
duidelijk te onderscheiden, ringvormige segmen-
ten b'estaat, kan bij rijkelijke voeding sterk 
verdikken, wat de sierlijkheid van de hagedis 
niet ten goede komt. Als voederdieren vond ik 
vooral nachtvlinders en sprinkhanen in hoog 
aanzien staan, maar ook meelwormen werden 
goed gegeten. Zachte geluiden, zoals ik die dc 
Muurgecko's hoorde maken, heb ik van deze 
soort niet vernomen. Hemidactylus flaviviridus 
is beslist een aanbevelenswaardig beestje. 
Van Dipsosaurus dorsalis bezit ik maar een 
exemplaar. Het voedsel van deze niooie, vreed-
zame hagedis bestaat uit sla en paardebloemen. 
campanula en vooral uit bloemen van de 
gevlekte en paarse dovenetel. Meelwormen lust 
hij ook en zo nu en dan een gladde rups. Naar 
mijn mening komt voedselweigering bij deze 
soort voor — daar wordt vaak over geklaagd — 
als de dieren op een te koude bodem worden 
gehouden. Ik heb namelijk opgemerkt, dat een 
plaatsclijk flink verwarmde bodem (40 tot 45 
graden warm) de spijsvertcring bevordert en 
gunstig werkt op de eetlust. Bij een toediening 
van wat Davitumon zo nu en dan maakte mijn 
exemplaar het heel goed. 
Ik heb een jong leguaantje, Iguana iguana, dat 
van de neus tot het puntje van de staart 55 cm 
lang is. Het is een prachtig, elegant diertje, dat 
zich echter helemaal niet onder dwang laat 
vocren, zodat het m.i. er op aan komt het 
diertje zo te houden, dat niets de voedselopname 
kan storen. Ik heb al het mogelijke geprobeerd 
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om de eetlust van het beestjc wat te vergroten. 
Vooral bloemen heb ik gegeven, van paarde-
bloemen tot asters toe, maar zonder resultaat. 
Alleen plukte hij graag aan Campanula carpa-
thica, C. persisifolia. C. rhomboidalis en C. 
rapunculus, soms ook wel bloemen van Anthir-
rhium majus. Het menu bestaat verder uit 
banaan, bladeren van de paardebloem en een 
enkel slablaadje, kleine stukjes b'loemkool, soms 
ook meelwormen en regenwormen. 
De leguaan is een zeer waakzaam dier en er 
gebeurt weinig in het terrarium dat hem ont-
gaat. Hoewel dit dier in vcrhouding tot zijn 
gezellen vrij groot is, kan hij er goed mee samen 
gehouden worden. Kleine muurhagedissen krui-
pen onbekommerd tussen zijn poten door en 
gaan boven op hem liggen om in de zonneschijn 
te delen. Ook de planten hebben van de leguaan 
weinig te lijden, want zijn bewegingen zijn heel 
bedaard en verschillen sterk van die van de 
wilde Calotes. 
Behalve het aan het begin van dit artikel 
vermelde terrarium, dat in de kamer staat, heb 
ik nog een b'ak tegen het huis gebouwd, even-
eens op de foto zichtbaar. Het is 2.40 meter 
lang, 1 meter breed en 1.20 meter hoog. De 
bodem is geheel bedekt met droog zand, terwijl 
in een bak succulente planten zijn gezet. Een 
soort woestijnterrarium dus. Dc temperaturen in 
het terrarium wisselen sterk; van 35 tot 40 
graden bij zomerse zonneschijn, tot ongeveer 
8 graden 's nachts met een minimum in de 
winter van bijna 3 graden. Alleen dc bodem-
verwarming houdt een gedeelte van het zand op 
temperatuur, ook als het vricst. Met veel 
succcs houd ik in deze bak een paartje Agama 

! 

• 

stcllio brachydactyla, welke zulke grote ver-
schillen in temperatuur zeer goed verdragen. 
De dieren hebben een grote eetlust en gaan dan 
ook flink doorvoed het koudere jaargetijde in. 
Dan gebruiken ze in drie of vier maanden bijna 
geen voedsel, maar toch vcrmageren ze niet 
zichtbaar. 
Het wijfje heeft reeds tweemaal zeven eieren 
afgezet, maar een copulatie is voor zover mij 
bekend nooit voorgekomen. Het wijfje laat een 
paring niet toe, hoewel dc dieren elkaar verder 
uitstekend verdragen. Ze zijn in het geheel niet 
schuw. Het wijfje is zelfs bereid om zich te 
laten opnemen. Het maakt vaak hele wande-
lingen door de huiskamer. 
Tegen het voorjaar, als er weer bijen en hom-
mels zijn, verorbert het wijfje grote hoeveel-
heden van deze angeldragers. Verder lusten de 
agamen grote loopkevcrs, kortschildkevers, rup-
sen, spinnen en nachtvlinders, en vrijwel iedere 
maaltijd heeft een basis van een stuk of vijftien 
meelwormen. Het was opvallend, dat het manne-
tje in het voorjaar geen hommels wilde eten. 
maar daarentegen wel soms drie of vier paarde-
bloemen opat. Een potsierlijk gczicht om die 
Agama met een grote gele bloem in de bek te 
zien wegsjouwen om hem op een rustig plekje 
in zijn geheel naar binnen te werken. 
Bij dit stel Agama's huist in prima harmonie een 
mannclijke Sceloporus magistcr. Een prachtig 
dier, dat zeer gemakkelijk te houden is. Het 
menu bestaat voornamelijk uit meelwormen, 
maar hommels, sprinkhanen, nachtvlinders en 
krekels zijn gcwaardecrde kost. Bij somber weer 
en 's avonds graaft de hagedis zich in het zand 
en houdt zich daarin bij aanhoudend koud weer 
soms wckenlang verborgen. 
Verdere bewoners van dit terrarium zijn Parel-
hagedissen, Lacerta lepida, Smaragdhagedissen. 
Laccrta viridis, een Cordylus cataphractus en 
een Indische Doornstaarthagedis, Uromastix 
hardwickii. De Cordylus is een vrij schuw en 
nogal ongezellig dier, waarvan de activiteiten 
haast geheel beperkt zijn tot het eten van 
enkele meelwormen, waarna het weer in zijn 
hoekje verdwijnt. In de zomer verhuist de 
Dipsosaurus uit het kamerterrarium naar de 
grote woestijnbak. evenals een Halsbandleguaan. 
Crotaphytys collaris, welke echter een eigen 
winterverblijf heeft. want hij lust zo graag 
kleine hagedissen. 
Mijn ervaringen leren mij dat konstante hoge 
relatieve luchtvochtigheid en hoge temperaturen 
ook schadelijk kunnen zijn voor de z.g. oerwoud-
dieren. Beter is het om hen eenmaal daags met 
lauw water te besproeien; dc meeste dieren 
drinken ook graag tijdens of kort na het 
sproeien. Voorts blijkt, dat dieren uit droge 
streken zeer goed een flink verschil in tempera-
tuur tussen dag en nacht verdragen. Bij onge-
veer 40 graden gaan echter ook zij met open 
bekken zitten en kruipen ze weg in de schaduw. 
Deze dieren blijken niet te gedijen in een geheel 
droog terrarium, een gedeelte crvan moet wat 

Sceloporus magistcr magistcr H a l l o w e l l 
Foto: L. Wijllels 
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vochtiger zijn en regelmatig besproeid worden; 
dit is heel belangrijk in verband met het ver-
vellen. Daar is bij voorbeeld Uromastix hard-
wickii, die heel lang zonder water kan, maar op 
een gegeven ogenblik een vochtige omgeving 
opzockt of in het watcrbakje gaat liggen, klets-
nat, om het vochttekort weer eens geheel aan 
te vullen. Ook padhagedissen. Phrynosoma's, 
zoeken op gezette tijden het water op. 
Het lijkt mij niet juist om de gehele bodem van 
een droog terrarium gelijkmatig te verwarmen. 
Er moeten plaatsen zijn, met flink hoge tempe-
raturen en gcdeclten, die koel blijven. Gezonde 
dieren vinden dan precies de warmte waaraan 
ze op bcpaalde ogenblikkcn behoefte hebben. 
Een langere of kortc rustperiode is voor de 
meeste hagedissen heel gewenst en het geeft 
werkelijk niets als ze eens in een maand niet 
eten. mits een lagere temperatuur hen tot 
geringe activiteit dwingt. Het is niet alleen een 
kostbare zaak en een moeilijke opgave on de 
dieren het gehele jaar door acticf te houden en 
van voldoende voedsel te voorzien, maar boven-
dien mat het de hagedissen af. Haast belang-
rijkcr nog dan de voeding van de dieren in de 
winter is die in de zomer. Dan moet door zoveel 

mogelijk variatie in de pot te brengen de eetlust 
van de dieren uitgebuit worden, zodat ze goed 
doorvoed de winter kunnen ingaan. Het wel-
slagen van de winterrust, winterslaap als ge 
wilt, is geheel afhankclijk van de verzorging 
van het gedicrtc in de zomer. 
NOTES ON THE HABITS OF SOME LIZARDS IN 
CAPTIVITY 
Description ol two terraria and particulars about the 
lizards kept in them. In a case of Calotes versicolor 
many scales of the lizards were found to be erected by 
mites hiding under them. Excellent results were 
obtained by pencilling with a 2—4 pro mille aqueous 
solution ol Malathion. The whole animal is to be 
pencilled with exception of mouth, eyes and nose. 
Streptasaurus mcarnsi, an utmost graceful lizard and 
very easy to keep, proved to be a tolerant but not 
very sociable animal, ft feeds on nightmots and 
spiders. The detached skin is eaten. 
Refusal of lood, now and then observed in captive 
Dipsosaurus dorsalis, may very well be prevented by 
heating the terrarium bottom locally very well (40D— 
45° C ) . In general the author holds that the bottom ol 
a terrarium for desert lizards should not be evenly 
heated; there has lo be a part with [airly high tempe-
rature by the side ol a less heated one, Moreover, a 
least one part is to be kept moist in view of sloughing. 
Further, a constant excessive high temperature and 
high humidity of air in the terrarium for lizards from 
more or less densely forested areas of the tropics, 
proves lo be detrimental; much better is a daily 
sprinkling with lukc-warm water. 

H W. Oiheins, Deventer: 

Het kweken van vliegen 

Op een laboratorium, waar ik wel eens kwam, 
had men — ook 's winters — soms duizenden 
vliegen beschikbaar voor proeven met insecten-
bestrijdingsmiddelen. 0:~>dat ik in LACERTA 
wel eens lees over moeilijkheden met winter-
voedcring, heb ik daar eens gevraagd naar de 
kweckmethode en deze bleek zo eenvoudig te 
zijn, dat zij mij voor terrariumhouders, die toch 
meestal binnenshuis vocdcrdieren moeten kwe-
ken, uitstekend geschikt lijkt. 
Als voedingsbodem voor de kweek wordt een 
mengsel van twee delen grove tarwezemelen op 
een deel lucernemeel gcbruikt. welke beide 
grondstoffen bij landbouwcooperaties e.d. te 
krijgen zijn. 
Het mengsel wordt zodanig bevochtigd, dat het 
nog rul blijft en men er, als men er een bal van 
maakt. geen water kan uitknijpen. 
De vochtigheidtoestand is erg belangrijk, daar 
het mengsel gaat schimmelen als het tc droog is, 
terwijl de maden er slecht en ongelijkmatig in 
groeien als het tc nat is en het bovenste laagje 
niet voldoende uitdroogt. waardoor de ver-
popping ongunstig be'invloed wordt. 

Een haringpot wordt voor driekwart met het 
mengsel gevuld en daarovcr wordt dan ongeveer 
twee kubiekc centimeter gist, dat in een bectje 
water opgclost is, gegoten. 
Om de vliegen tot het afzelten van eieren te 
brengen kan men het b'estc een kooi van horre-
gaas maken met aan de voorzijde een schuifruit. 
In die kooi wordt dan een aantal huisvliegen. 
Musca domestica. gebracht en daarbij wordt 
dan een schotcltje gezet met een plukjc watten, 
dat in een mengsel van half melk half water 
(liefst wat aan de zurige kant) is gcdrenkt. 
Als de vliegen op het watjc eieren hebben 
afgezet, wordt dit in de pot met dc voedings-
bodem gelegd en na tien dagen is men in het 
bezit van een respectabel aantal vliegen. Van 
de jonge vliegen kan dan weer een gedeelte eerst 
in de kooi gehouden worden om voor de vol-
gende generatie tc zorgen. 
Op dat laboratorium kweekte men ook wel 
vleesvliegen. Men liet daartoc de vliegen cicren 
afzetten op stukjes vlees, en bracht dan het 
legsel over op een hardgekookt ei door een 
gaatje in de schaal. 

O, die contributie! 
Nu onze Penningmeester niet in de gelegenheid is geweest de leden die hun contributie over 
het lopende verenigingsjaar nog niet betaald hebben, met postkwitanties te vervolgen, is een 
zeer hachelijke situatie ontstsanl De kas is nu leeg en het zal zo niet mogelijk zijn onze ver-
plichtingen na te komen aan de leden die wel hun bijdrage betaald hebben. Men wordt 
beleefd en zeer dringend verzocht achterstallige contributies thans onverwijld te betalen. 
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J. W. Rotermundt, Den Haag: 

Waarom geen terrarium? 
Eigenlijk is het met de terrariumhouderij een 
beetic een vreemdc geschiedenis. Een duiven-
houder of een aquariumliefhcbber ontmoet ge-
woonlijk bij zijn medemensen nog wel begrip 
voor zijn hobby. Maar wanneer je jc zo per 
ongeluk laat ontvallen dat jc thuis reptielen en 
ander kruipend gedierte verzorgt, dan kun je er 
van verzekerd zijn, dat men jc aanvankelijk een 
beetje vrecmd aankijkt. Zo van: „Nou, dat is 
wel een beetje raar en vindt je vrouw dat zo 
maar goed?" En dan nog meestal met de bij-
gedachte dat je wel niet meer lang zult leven 
wanneer je dagelijks met dat gevaarlijke on-
gcdierte omgaat. Men is er namclijk nog altijd 
van overtuigd dat ieder reptiel zwaar giftig is. 
Maar wanneer je dan zo iemand uitnodigt om 
eens te komen kijken en hij heeft een poosje 
rustig voor je terrarium gezcten. dan moet het 
al heel vreemd lopen als niet tenslotte de ver-
b'aasde opmerking volgt: ,.Zcg. ik had me nooit 
kunnen indenken dat zo iets zo mooi kon zijn. 
Maar het inrichten van zo'n bak is toch zeker 
wel moeilijk? Kan iedereen dat maar zo? En — 
het kardinale punt — dat kost toch vast wc! een 
hele schep geld?" 
Nog een ander bewijs voor het feit dat de 
dieren, die wij in onze terraria houden, wel 
d^gelijk belangstelling kunnen opwekken, kregen 
wij in dc afgclopen jaren herhaaldelijk wanneer 
LACERTA dcclnam aan een aquariumtentoon-
stelling. Heel vaak hoorden wij dan hoe zo'n 
doorgewinterde aquariumhouder langs onze 
stand licp met dc wat laatdunkende opmerking: 
..Nou ja. dat zijn maar tcrraria". Maar dan 
waren daar juist een paar slanke muurhagedis-
jes op jacht naar voedsel of een paartje bont-
gekleurde moerasschildpadjcs maakte elkaar het 
hof op die sierlijkc wijze, die aan ballet doet 
denken en . . . de man bleef staan. En heel vaak 
kregen wij dan op die manier een goed en 
enthousiast lid crbij. W a n t beter dan artikelen 
en zelfs dan hele boeken, kunnen de dieren zelf 
door hun gedrag en uiterlijk belangstelling op-
wekken voor onze hobby, die in de loop van de 
jaren is uitgegroeid tot een wetenschap. En 
daarvan behocft u helemaal niet bang te zijn, 
want een wetenschap, die zich bczighoudt met 
levende wezens, kan niet droog zijn. om de 
cenvoudige rcden dat het leven in de natuur 
niet droog is. 
Laten we nu die vragen van zocven eens stuk 
voor stuk onder de loupe nemen. Ten eerste dus: 
is het inrichten van een terrarium moeilijk? Ja, 
dat hangt er eigenlijk helemaal van af, want het 
is zonder meer mogelijk dieren in een soort 
vitrine jarenlang in leven en gezond te houden, 
wanneer men hen het juiste voedsel, de juiste 
temperatuur, licht en — al naar de aard van 
het dier — baad- en klimgelegenheid geeft. Een 
methode, die voor laboratoria heel geschikt is. 
Maar onze huiskamer is geen laboratorium en 
dus zoeken we een andere weg. W e gaan dus 

op zoek naar planten en probcren daarmee in 
ons terrarium een brokjc natuur te scheppen, 
dat het woongebied van dc dieren zo goed 
mogelijk nabij komt. Helemaal zullen we dat in 
een zo kleine ruimte nooit kunnen bcreiken, 
maar dat geeft nu ook weer niet. En daarmee 
is dan eigenlijk dc vraag al beantwoord. Het 
inrichten van een terrarium is niet cenvoudig, 
maar zeer goed mogelijk voor ieder. die cr tijd 
en moeite voor over heeft. W a n t een ding is bij 
deze liefhebberij van het allergrootste b'elang: 
de wil om de planten en dieren zo goed mogelijk 
tc verzorgen. W a n t slechts dan laten zij zich op 
hun mooist aan ons zien. 
De tweede vraag ligt eigenlijk al in d? eerste 
besloten. Inderdaad kan iedere liefhebber een 
terrarium inrichten. mits hij er dc zorg en moeite 
voor over heeft. Een helangrijke factor is echter 
het kiezen van het juiste type en van de juiste 
dieren. Hierbij speelt bij voorbeeld de ligging 
van de woning een grote rol, omdat licht zowel 
voor onze dieren als voor de planten. die we 
gebruiken, een levensbehoefte is. 
En de kosten? Hier raken we een teer punt. Het 
is namelijk een vrecmd vcrschijnsel. dat er hier 
in Nederland — en eigenlijk ook wel in andere 
landen — in de handel geen goed terrarium 
verkrijgbaar is. Willen we dus op dit gebied 
iets b'eginnen, dan moeten wc zelf aan het 
knutselen gaan. Van een niet meer gebruikt 
aquarium is echter met vrij weinig moeite en 
kosten een heel bruikbaar terrarium te maken. 
Ik kan wel zcggen dat bij verrcweg dc meeste 
Nederlandse terrariumhoudcrs omgcbouwde 
aquaria in gcbruik zijn. In oudere boeken wordt 
nogal eens aangcraden om een kist aan de voor-
zijde van glas te voorzien: dit zou dan een goed 
terrarium oplevcren. Maar in dc practijk is wel 
gebleken dat deze vlicgcr niet opgaat. Een van 
de grootste bezwaren hierbij is wel dat de ge-
heel afgesloten kist veel tc weinig licht toelaat, 
zodat van een behoorlijkc beplanting geen 
sprake kan zijn en cok de dieren spoedig zullen 
kwijnen. En wic heeft zin om voortdurend tegen 
een stel kwakkelende blcckncusjcs te zitten 
aankijken? 
Wanneer we nu zo'n afgedankt aquarium gaan 
omb'ouwen. zijn cr twee dingen waar we bij-
zondcre aandacht aan moeten bestcden. Dat zijn 
drainage en ventilering. Wanneer dc bodem 
geen goede afvoer heeft, is dc kans groot. dat 
het gictwater voor de planten en het door de 
dieren zelf gemorstc bad- en drinkwatcr zich op 
den duur verzamclt. Het sprcekt wel vanzelf. 
dat dan in een ogenblik de hele bak verandert 
in een modderpoel met alle nare gevolgen van 
dien. Bovendien wordt het dan een paradijs voor 
alle mogelijkc bacterien, zodat ziekten en infec-
tics een prachtige gelegenheid krijgen om zich 
te ontwikkelen. W e gaan dus in de bodem een 
— liever nog twee — ronde gaten maken met 
een doorsnee van I a \x/i cm. Aan de ondcrzijde 
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hiervan solderen we twee kleine pijpjes van een 
of ander niet roestend metaal, welke we dan 
met een kurkjc kunnen afsluiten. W e behoeven 
dus nu maar op gezctte tijden dat kurkje weg te 
nemen en een busje onder het pijpjc te houden, 
om het overtolligc water uit de bodembak te 
verwijderen. Wel verdient het aanbeveling om 
de gaten aan de bovenzijde te voorzien van een 
klein roostertje van niet roestend gaas om te 
voorkomen dat kleine dieren er in kruipen. 
Misschien lijkt het wat vreemd, dat ik hierover 
zo uitweid, maar dit is een punt waar heel wat 
terrariuminrichtingen op gestrand zijn. Ook de 
ventilatic is zo'n tere plek, die al heel wat narig-
heid heeft vcroorzaakt, omdat in een kleine, 
geheel door glas afgesloten ruimte dc tempera-
tuur tot onwaarschijnlijke hoogten kan oplopen 
als dc zon er op schijnt. W e vervangen dus in 
ieder geval een van de korte zijden van ons 
terrarium door fijn gaas. Neem hiervoor dan 
geen horregaas, want dit roest snel door. Ge-
b'ruik Iievcr gegalvaniscerd gaas, zoals bij 
voorbeeld in kolenzeven zit. De andere korte 
zijde kan op dezelfde manier worden veranderd, 
maar dan hocft alleen de bovenste helft van 
gaas te worden voorzien. Een andere mogelijk-
heid is om de bak af te dekken met een houten 
raampje waarover gaas is gespannen. In dat 
geval kunnen we volstaan met slechts een der 
zijkanten van gaas te voorzien. Dit heeft boven-
dien het voordeel dat we op het gaas eventueel 
een glasplaatje kunnen leggen, wanneer de lucht 
in de huiskamer te droog zou zijn en planten 
en dieren een wat vochtiger atmosfeer nodig 
hebben. Vooral bij amphibien is dat vaak van 
belang. Zoeven heb ik al vcrteld dat we zonder 
ventilatic bij felle zonneschijn in plaats van een 
terrarium een soort bakkcrsoven in huis zouden 
krijgen. Maar er is nog een ander heel belangrijk 
punt: de planten. Die zouden in de warme, wat 
vochtige atmosfeer van onze bak een soort 
broeikasvorm gaan vertonen met lange. bleke 
en slierterige Stengels en uit hun krachten ge-
groeide bladeren en dat is nu ook niet bepaald 
een vcrsiering. Door een juiste ventilatic kunnen 
we ook dit voorkomen. 

Nu heb ik het eigenlijk over alles gehad, be-
halve over de dieren. En die vormen toch wel 
de hoofdzaak. Zaak is, dat we de dieren op een 
behoorlijke manier moeten huisvesten willen we 
er inderdaad genoegen aan beleven. En dan, er 
is tegenwoordig weer een zo grote verscheiden-
heid te krijgen, dat het moeilijk is een keuze te 
maken. Daar is de muurhagedis met zijn vele 
verschillende rassen, stuk voor stuk juweeltjes, 
die het tegen de mooiste tropische aquarium-
bewoners kunnen opnemen. De Anolis, de 
vlugge boombewoner uit dc Verenigde Staten, 
die, wanneer hij het goed naar zijn zin heeft. 
zijn kleur wisselt van zandkleurig naar licht-
groen. Het mannetje heeft bovendien nog een 
keelscherm, dat hij kan opspannen en dat dan 
als een vuurrodc kers van verre zichtbaar is. 
En dan de vaak fantastisch gckleurdc boom-
kikkertjes, die zelfs in heel kleine beplante 
bakjes jarenlang te houden zijn. En zo zou ik 
kunnen doorgaan: salamanders, schildpadden. 
slangen. Er is zo veel en alles zo mooi. dat 
wanneer men eenmaal begint, het grootste 
probleem uiteindelijk blijkt te zijn: wat moet ik 
kiezen? Voor hen, die over een tuin beschikken, 
is er dan nog de mogelijkheid van een buiten-
terrarium, dat, als het op de goede manier is 
ingericht, nog veel meer mogelijkheden biedt en 
waarin naast inlandse dieren, ook subtropische 
en zelfs tropische dieren de zomer kunnen 
doorbrengen. En wie eenmaal de Doornstaart-
hagedis, een vreedzame planteneter uit Noord-
Afrika, in de warme zomerzon van zo'n buiten-
terrarium zag rondwandelen, heeft een onuit-
wisbarc indruk ontvangen van het dierenleven 
in landen, die voor de meesten van ons een 
soort droomwcreld vormen. Maar een droom-
wereld, die te vcrwcrkelijken is. 
De reptielen en amphibien zijn nog betrekkelijk 
weinig onderzocht in vcrhouding tot de andere 
diergroepen. Bijna dagelijks worden, ook door 
vele amateurs, dingen ontdekt, die de weten-
schap een stapje verder brengen. Deze waar-
nemingen kan ieder in een goed ingericht terra-
rium doen, en dus. waarom zoudt u niet degene 
zijn, die zc doet? 

H. A. L. Menne, Den Haag: 

Een der biologische gevolgen 
van de myxomatose 

In de Camargue, de delta van de Rhone, kwam 
vroegcr de parclhagedis (Lacerta lepida) vrij 
veelvuldig voor. Nu is zij er erg zcldzaam en de 
oorzaak daarvan moet gezocht worden in het 
uitsterven van dc konijnen door myxomatose. 
De grotere slangen uit deze streek (Elaphe 
scalaris, Coclopcltis monspcssulana) voedden 
zich in hoofdzaak met jonge konijntjes en toen 
die er niet meer waren vielen pareihagedissen in 
groten getale als hun buit. Bovendien voedden 

de volwassen hagedissen zich zclve ook met 
pasgeboren konijnen. Vele van deze hagedissen 
hidden zich in konijnenholen op. 

ONE OF THE BIOLOGICAL CONSEQUENCES OF 
MYXOMATOSIS 
In the Camargue (Delta of the Rhone) the lizard 
Lacerta lepida has grown very rare because the 
number ol rabbits in the area has greatly decreased 
owing to Myxomatosis, The snakes Elaphe scalaris 
and Coelopeltis monspcssulana mainly feed on young 
rabbits and now on Lacerta lepida. 
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F. B. Klynstra, Leiden: 

Ch amaeleo chamaeleon 
Algemeen overzicht: 
De Chamacleontidac, de familie waar het kame-
leon toe behoort, zijn dieren uit de Oude 
Wereld, in hoofdzaak uit Afrika, Madagaskar, 
Klein-Azie tot Voor-Indic en Ceylon. Slechts 
een soort komt ook in Europa voor, en wel in 
Spanje. 
De dieren worden gekenmerkt door de bij-
zondere bouw van de voct. De vingers en tenen 
zijn namclijk in twee groepjes vcrdeeld; een 

gestoten kan worden. De tong heeft aan het 
einde een kleverige verdikking, waaraan de 
prooi blijft plakken. Vroegcr heeft men over de 
werking van de tong allerlei thcoriecn gehad 
b.v. lucht uit dc long zou plotseling in de tong 
gepompt kunnen worden, waardoor deze dan 
als een langc staaf naar buiten zou schieten. 
Dit is onjuist gcbleken. Vv*el zit er een holte in 
de tong, doch dczc heeft geen enkele verbinding 
met de longen. Verder heeft men gedacht, dat 

Chamaclco chamaeleon chamaeleon ( L i n n e ) 

groep van twee en een groep van drie tenen, 
welke tcgenover elkaar geplaatst zijn. Bij de 
hand zit de groep van twee vingers aan de 
buitenkant, bij de voet de groep van drie. 
Hierdoor zijn de handen en voeten van het 
kameleon te vergelijken met tangen, waarmee 
het dier een tak kan omvatten. Daarnaast heb-
ben dc dieren een grijpstaart, welke zij in rust 
meestal spiraalsgewijs opgcrold dragen. Een en 
ander is een ver doorgevoerde aanpassing aan 
het leven in struiken en bomen. De staart is niet 
erg breekbaar en rcgenercert niet, indien zij 
afbreekt. 
Een ander hoofdkenmerk van kameleons is, dat 
de ogen onafhankelijk van elkaar b'ewogen 
kunnen worden. Deze dieren zijn in staat om 
tegelijkertijd met een oog een vlicg te volgen 
en met het andere oog een takjc te zoeken om 
hun poot op te zctten. Verder is de huid over 
het oog heengegroeid met in het midden een 
kleine. sluitbare opening. 
Deze vreemde hagedissen zijn verder bekend 
om de manier, waarop zij hun voedsel bemach-
tigen. Ze hebben een langc tong, die ver uit-

Foto: Schmidlin, Tilburg 

met grote kracht bloed in de tong gepompt kon 
worden. Maar ook dat is niet het geval. Het is 
zuiver een zaak van spierwerking. U weet, dat 
de tong bij dergelijke dieren gestcund wordt 
door het tongbeen. Dit been heeft vooraan een 
taps toclopend uitsteeksel. Om dit uitsteeksel 
nu zit een krachtige kringspier. Word t deze 
spier plotseling samengetrokken dan glijdt de 
spier met dc tong over het taps toelopende uit-
steeksel naar voren en vliegt de tong door 
eigen snelheid tot ver uit de geopende bek. 
Beschrijving: 
Het gewone chamaeleon, Chamaclco chamae-
leon, draagt op dc achterkop een dakvormige, 
naar achter verhoogde helm met een sterk ont-
wikkclde kam; de lengte van de mondspleet is 
groter dan de afstand van dc mondhoek tot de 
helmspits; de goed ontwikkeldc kammen op dc 
zijkant van de kop worden naar de helmspits 
toe onduidclijk; aan de achterkant van de helm 
bevinden zich kleine hutdlappen; de schubben 
op het lichaam zijn regelmatig in vorm en 
grootte; een rugkam ontbreckt, wel bevindt er 
zich een korte langsrij grotere kegelvormige 
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schubben op de nek, dicht bij de kop; de keel-
aanhangsels bestaan uit kegelvormige, iets ver-
grote schubben; buikkam ontbreekt; het man-
netje draagt geen sporen aan de poten. De 
staart is iets korter dan het lichaam. 
Een helwitte streep loopt over de lichaamszijden 
van dc kin tot de anus. Vaak zijn er twee of 
drie rijen langwcrpige lichte vlekken. De lengte 
van het mannetje bedraagt ongeveer 25 cm, 
waarvan 12 cm op de staart komt; het wijfje is 
tot 28 cm lang. Vele exemplaren blijven echter 
aanzienlijk kleiner. 
Natuurlijke omgeving: 
Chamaclco chamaeleon komt voor in Noord-
Afrika, Syrie, Arabie, de Zuid- en Westkust 
van Klein-Azie. Chios, Samos, Cyprus, Zuid-
Spanje en, maar daaromtrent bestaat twijfel, de 
Kanarische Eilanden. De subspecies saharicus 
M ii I 1 e r leeft in dc Algerijnse en Tripoli-
taanse Sahara, op laag struikgewas in de zand-
duinen, ja zelfs in holen in de grond. Bij Suez 
komt nog een andere ondersoort voor, welke 
eveneens in de woestijn leeft: C. c. rutsac 
S t e i n d. Ik wijs er speciaal op, dat deze 
dieren in zulke droge gebieden voorkomen, om 
het wijd verspreidc gcloof tc bestrijden, dat alle 
chamaeleons in het oerwoudterrarium thuis-
horen. C. chamaeleon leeft in het Mediterrane 
gebied en daar komen geen tropische regen-
wotiden voor! De rclatieve luchtvochtigheid in 
het Middcllandse Zeegebied is evenmin constant 
tussen 90 en 100%. als de temperatuur er 
constant ± 25° C. bedraagt. In dit gebied 
schommclt dc luchtvochtigheid sterk, evenals de 
luchttcmperatuur. Een constante luchtvochtig-
heid van ongeveer 1 0 0 % is voor dit chamaeleon 
even onnatuurlijk als een, die voortdurend ver 
beneden 1 0 0 % blijft. Ik zelf heb mijn chamae-
leons reeds bijna drie jaar in uitstekende condi-
tie gehouden bij een luchtvochtigheid, die van 
rond 1 0 0 % 's nachts tot ongeveer 6 0 % over-
dag afneemt, bij temperaturen, die schommelen 
van 15 tot 30° C. 
Dc inrichting van het terrarium: 
Het terrarium voor dit chamaeleon moet niet te 
groot zijn. Het diertje moet zijn hele terrein 
kunnen ovcrzien. Dit hangt samen met de zeer 
bijzonderc wijze, waarop het zijn voedsel tracht 
te bemachtigen. Stilletjes zittend op een takje. 
spcurt het de omgeving af, rustig afwachtend 
totdat een geschikt prooidier zich aan hem 
vertoont. Is dc prooi binnen het bercik van zijn 
uitcrst lange tong, dus binnen ongeveer 15 cm 
afstand, dan draait het zijn kopje in de juiste 
richting, de tong schiet uit zijn bek en wordt 

De Limburgse 
In aanvulling op het bericht in LACERTA. 
jaargang 15, bladzijde 66, waarin melding ge-
maakt werd van de zinloze vernietiging van een 
winterslaap-aggregatie van de zeldzame Vuur-
salamander, kunnen wij nu mededelen, dat na 
door onze vereniging gevoerde actie overeen-
gckomen is, dat voortaan bij grondwerkzaam-
heden in dit gebied in samenwerking met de 

weer snel met de prooi naar binnen gehaald. 
Is de prooi buiten bercik dan klautert het cha-
maeleon een eindje in de richting van zijn 
slachtoffer alvorens te schieten. Om nu zo min 
mogelijk voederdieren de gelegenheid te geven 
om zich te verstoppen, is het nodig, dat het 
terrarium niet te groot is. Vooral in de winter-
maanden, wanneer men met veel moeite een 
paar spinnen heeft weten tc vangen in een oude 
schuur of tussen opgestapeld brandhout, is dit 
van groot belang. Mijn chamaeleonterrarium is 
daarom maar 60 cm lang, 30 cm breed en 45 cm 
hoog. In deze bak is een laag rulle teclaarde. 
bedekt met mos, aangebracht, daar dc wijfjes af 
en toe graven. Een paar grillige takken, een 
stronk begroeid met klimop en een Philodendron 
scandens, vormen de gchclc inrichting. Er is 
geen waterbakje. Wel wordt elke ochtend ge-
sproeid met lauw water. In de natuur kan een 
chamaeleon ook niet de gehele dag drinkwater 
bemachtigen. Ja, volgens K l i n g e l h o f f e r 
is het voor een gezond chamaeleon voldoende 
twee of drie malen per week tc drinken! W e g 
daarom met het draadje. hangend over dc rand 
van een flesje, waar het water zo mooi langs 
omlaag drupt. Weet u waar dit toe kan leiden? 
Dat uw chamaeleon, wanneer het die water-
druppels wegschiet — en dat doet het — de 
draad mee naar binnen trekt en er door sterft. 
Heel wat chamaeleons zijn reeds op deze manier 
•in het leven gekomen. 
De verwarming heb ik zeer eenvoudig ge-
houden: een 60 Wat t ' s straallamp boven het 
terrarium, zodat het diertje zich op — 10 cm 
afstand van de lamp kan zitten warmen. 
Voedsei: 
Het meest natuurlijke voedsel vormen de grote 
treksprinkhanen uit Noord-Afrika. U zult zich 
afvragen: Hoe kom ik daar nu aan? Deze 
insekten zijn gemakkelijk te kweken. Kwcek-
paren kunt u af en toe bij mij bestellen. Maar 
ook onze Nederlandse sprinkhanen vormen een 
uitmuntend voedsel. Zweefvliegen, libcllen, 
vlinders en spinnen worden graag verslonden. 
Een wasmottenkweek levert 's winters een 
bruikbaar vocderdier. Huisvliegen, vlecsvlicgen 
of meelwormen werden door mijn dieren echter 
niet gegeten. 
Wilt ge u ook niet eens wagen aan het ver-
zorgen van dit buitengewoon interessante reptiel? 
Heus, ze zijn echt niet zwak en geven jarenlang 
plezier, mits men gezonde exemplaren koopt. 
Dit is een vertrouwenskwestie. Ons lid E. C. 
Stol, Nieuwe Rijn 14, Leiden is uw vertrouwen 
waard. 

vuursalamanders 
Nederlandse Spoorwegen vanwege het Staats-
bosbeheer een ambtenaar van het dienstvak 
Natuurbescherming aanwezig zal zijn. 
Naar wij hopen zal hierdoor de toch al zeer 
bedreigde Limburgse populatie van deze soort 
voor zulke ernstige en volkomen nutteloze ver-
liezen gespaard blijven. 

v. O. 
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Een exclusieve opname! 

B 

Deze fraaie folo van C. van 't Oever laat een Steenuil zien, die een zandhagcdis le 
pakken heeft gekregen. Er zijn veel vogels die op hagedissen jagen. Reptielen in een 
buitenlerrarium vluchten dan ook steeds, als er een vogel in de buurt Is. 

Cliche: Vereniging voor Vogelboscherming, Den Haag 

Et. Scheldeman, Menen, Belgie: 

Binnen of buiten? 
Begin juni zette ik de enige Hyla arborea, die 
reeds twee jaar in het terrarium zat, vrij in de 
hof. Dit kleine stukjc natuur meet tien bij 
vijfentwintig meter, is totaal door muren om-
ringd, goed beplant en ook een vijvcrtje ont-
breekt er niet aan. Onze kleine vriend was erg 

familiair gcworden. Mijn vrouw had mij reeds 
reproches gemaakt en stemdc allerminst met 
die vertrouwclijkheid in . . . 
Op een avond l a a t . . . hondenweer. Rond half 
elf waren wij nog in dc nchterkeuken, mijn 
vrouw, de regen en ikzelf. Opeens ccn tok, 
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enkele ogenb'likken later weer een tok; on-
mogelijk bezoek te hebben aan de achterdeur. 
Terwijl wij verbaasd naar buiten tuurden, zagen 
wij onze boomkikvors na een derde sprong 
tegen het glas van de deur klcven. Vlug open-
gcdaan. Met een flinke sprong was hij aan 
mijn vocten. De verwijten van vrouwlief behoef 
ik u niet te beschrijven! 
Na weer een verblijf in het terrarium, enkele 
dagen. koos hij toch weer het opene. Zo ging 
hij de afgelopen zomer buiten slapen en vond 
dat best t o t . . . 28 September, 's Morgens stap 
ik buiten. Lieve hemel! Op dc drcmpel van de 
achterdeur zit mijn Hyla; hij is terug, flink 
vetgemest. Winter, kom maar af! 
Begin mei had ik een twee jaar oude Laccrta 
mclisellensis fiumana. ziek en ellendig. met een 

Ik kwam uit Zuid-Frankrijk terug met een heel 
stel dieren waaronder ook smaragdhagedissen. 
Op mijn terugtocht moest ik ergens een garage 
opzoeken, want mijn voorste rechterwiel deed 
het niet naar mijn zin. Er waren daar nog een 
paar klanten, die wachtten op hun wagens. 
Een van die heren kwam op mij af en maakte 
mij op onheuse wijze duidelijk dat ik een wel 
heel gevaarlijk individu voor de samenleving 
was. Hij doelde daarbij op de smaragdhage-
dissen, die ik meevoerde en welke in hun ver-
pakking min of meer zichtbaar waren. Hij was 
werkelijk van oordeel, dat ik het hele stel 
viervoeters had moeten slachten. Hij stak zijn 
ontevredenheid dan ook niet onder stoelen of 
banken en als die mijnheer er niet zo keurig had 
uitgezien, had ik hem zeker alleen laten staan. 
,,Eens," zo vertelde hij, „was ik er met een 
vriend op uit, toen ik in een weggekant zo'n 
dier zag vluchten en ik zette het na. Dat beest 
zocht toen zijn toevlucht in een buis en ik ging 

Werkgroep Amsterdam 
Op de druk bezochte bijeenkomsten in het najaar van 
1957 hebben verscheidene leden van de Werkgroep het 
woord gevoerd, o.a. over Anolis en over de versprei-
ding van hagedissen in tropisch Amerika. 
Het nieuwe jaar werd begonnen met een excursie naar 
de nieuwe amphibienafdcling van Arlis, op 28 januari. 
Wij werden rondgeleid door de heer De Graal, de 
stichter van deze afdeling. Hij toonde ons tal van 
technische snuljes, toegepast bij de bouw en inrichting 
van de terraria; velen van ons zijn hierbij zeer gebaat 
geweest. Opvallend en voor ons helaas onnavolgbaar 
zijn de waterversersings- en -circulatiesystemen, de 
sproeiers in de terraria, bestemd voor het verstuiven 
van water, om in de bakken zowel de relatieve lucht-
vochtigheid als de Iuchttemperatuur te regelen. 
Hoewel het bordje aan de ingang van de zaal slechts 
,,Amphibien" vermeldt is er ook een zeer mooie 
coUectie waterschildpadden te bewonderen, Zeldzaam 
en bijzonder zijn tal van amphibien, dc Dendrobates-
soorten, hoornkikkers, reuzensalamanders en aalsala-
manders en de Columbiaanse reuzenpadden Bufo 
blombergi-

geb'roken staartje bovendien, in de hof los-
gelaten, niettegenstaandc de flinke nachtvorst 
en de treurige toestand waarin dit diertje zich 
bevond. Begin September, toen ik hem opnieuw 
ving met behulp van een visnetje, was hij 
volledig hersteld. 
Ook heb ik deze zomer twee koppels Lacccrta 
agilis vrijgelaten, aanstonds nadat zij mij toe-
gekomen waren. Ik dacht dat de heer F . Vande-
veldc mij tamgemaakte diertjes aan de hand 
had gedaan ze kwamen zonder aarzelen dagelijks 
de toegerc;kte meelwormen dankbaar aan-
vaarden. 
Ik hoop in 1958 een open terrarium te hebben; 
deze eenvoudige argumenten hebben mij over-
tuigd. Wie komt er eens naar kijken? 

eens kijken waar het gebleven kon zijn. Toen 
sprong dat ondier op mij af! (Dat wil ik voor 
een keer wel aannemen, want zoiets is mij ook 
al eens overkomen; laten we zeggen dat het 
eens op duizend keren gebeurt.) Het gedrocht," 
— hij noemde het diertje steeds lelijker — 
..bleef aan de rand van mijn hoed hangen. Mijn 
vriend, die zijn koelbloedigheid niet vcrloor, 
greep een stok en sloeg het monster dood. Hij 
trof daarbij wcliswaar mijn neus, maar had hij 
niet geslagen, ik zou mij geen raad gewcten 
hebben!" Ik begrcep, dat het bij dit schrikkelijk 
avontuur geweest moet zijn, dat hij voor min-
stens 50 % aan lichamelijk schoon inbtoette. 
Volkomen ten overvloede vestigde hij de aan-
dacht op zijn neus, die deerlijk geschonden was 
en lelijk ingedeukt. Hem duidelijk te maken, 
dat juist het ontbreken van dergelijke vrienden 
een strikte voorwaarde is voor waarachtig 
levensgeluk. . . neen, daarin ben ik niet ge-
slaagd: „Gelukkig, dat mijn vriend er bij was!" 

De Amsterdamse Werkgroep heeft bij deze excursie 
heel wat kunnen opsteken en het waren dan ook 53 
zeer voldane maar we] vermoeide deelnemers, die 
tenslolte deze jongste afdeling van de Amsterdamse 
Dierentuin vcrlieten. 

Ledenlijst 
Nieuwe leden: A. C. J. A. D. van Hattum, Caen van 
Necklaan 187, Rijswijk, Z.-H.; E. van Letitre, Caen 
van Necklaan 191, Rijswijk, Z.-H ; A. T. Klein, Katen-
drechtse Lagedijk 272b, Rotterdam-Zuid; H. Eisermann, 
lieeklaan 456, Den Haag; J, W. Reusink, Paramaribo-
straat 138, Amsterdam-West. 
Aclreswijziging: J. L. van Heusden, thans: van Ostade-
straat 123 huis, Amsterdam. 

Vraag en aanbod, ruilrubriek 
Ons lid J. P. Holsheimer, Wierdensestraat 43 te 
Almelo, biedt ter overname aan een paartje Lacerta 
t. taurica en een wijfje Lacerta sicula campestris. 
Hij vraagt te koop: Anolis carolinensis en andere 
kleinere tropische en subtropische hagedissen. 

F. Vandevelde, Baal, Belgie: 

Een gevaarlijk reptiel! 
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