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Deze voor beide partijen kennelijk nogal verrassende ontmoeting werd door de folograaf D. van Kempen 
vastgclegd. De opname werd in de vrije natuur gemaakt; de hagedissen op deze foto zijn in bepaald 
opzicht wilder dan alle leeuwen en tijgers, die we in Europa te zien krijgen. Wij vertellen U ditmaal niet, 
welke hagedissen U hier" ziet en geven de experts onder de lezers een gelegenheid om hun kennis te 
toetsen: Hoe luidt de wetenschappelijke naam van de kleine hagedis? 
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G. G. P. Wouda, Den Haag: 

Turf als opbouwmateriaal 

voor een aqua-terrarium 

Toen ik in de zomer van het jaar 1953 de 
gelegenheid had in Zuid-Limburg o.a. enkele 
grubben' — vochtige, holle wegen door mee-
rendeels bebost gebied — te bezoeken, deed ik 
enkele indrukken op, welke mij deden besluiten 
tot de inrichting van een nieuw terrarium over 
te gaan. 
Een paar geelbuikpadjes (Bombina variegata 
varicgata L i n n e ) kregen, in afwachting van 
hun definitievc verblijf, een eenvoudig vol-
glazen bakje als voorlopige behuizing toege-
wezen. Enkele weken later bracht ik hen over 
in het inmiddels gcreedgekomen nieuwe terra-
rium, een bak met de buitenafmetingen van 
60 x 30 x 30 cm, waarin zij het met nog een 
aantal soortgenoten nog steeds steeds prima 
maken. 
Bij de inrichting van vorenbedoeld terrarium 
ging ik van de gedachte uit, dat enerzijds het 
natuurlijk milieu der Geelbuikpadjes zo veel 
mogelijk benaderd zou moeten worden en ander-
zijds het doen van waarnemingen steeds mogelijk 
zou moeten zijn. Daarom werd een poeltje aan 
de zijde van de voorruit geprojecteerd met een 
mosbegroeiing op de oever, zodanig dat zowel 
de achterruit als de zijruiten van het terrarium 
onzichtbaar zouden worden. 
Een leeg aquarium van 60 x 30 x 30 cm leek 
voor het gestelde doel wel geschikt. Aan de 
bak zelf, bestaande uit gemenied (ijzermenie) 
hoekijzer en plaatijzeren bodem, alsmede met 
gewone stopverf ingezette ruiten, werden geen 
bijzondere voorzieningen getroffen. Slechts de 
hoekijzeren bovenrand werd vervangen door 
T-ijzer om de dekruit te kunnen insluiten. 
Aan de hand van vroeger opgedane minder 
gunstige ervaringen — zowel bij mijn eigen 
tcrraria als bij die van andere terrariumlief-
hebbers — besloot ik geen gewone bladaarde, 
doch in plaats hiervan turf te nemen. 
Dc achterwand en de zijwanden bestaan, zoals 
het min of meer vlakke landgedeelte, geheel uit 
turf. Deze kocht ik in de vorm van de bij 
brandstoffenhandelaren verkrijgbare lange ste-
vige, turven; de korte, hardc, turven zijn voor 
het beoogde doel minder geschikt, o.a. omdat 
zij minder gemakkelijk te bewerken zijn. Ge-
durende ongeveer twee weken werden de turven 
met behulp van een paar bakstenen in een emmer 
water gehouden, terwijl zij af en toe onder 
water uitgedrukt werden om de nog tussen de 
vezels aanwczige lucht te doen ontwijken en 
de turven goed in te wateren. 
De scheiding tussen het water- en het land-
gedeelte werd gemaakt uit stukken graniet en 
basalt, zodanig gekozen, dat de vijverwand 
tamelijk steil werd. Op twee plaatsen echter is 
de wand geleidelijk glooiend gemaakt, opdat de 
bewoners van het aqua-terrarium gemakkelijk 

op het land kunnen komen. De tussen de stenen 
open gebleven holten werden met kleinere 
steentjes en propjes turf gevuld, terwijl rivier-
zand tegen de 'waterscheiding' werd aange-
bracht om ongewenste verschuiving van de 
stenen, vooral bij het inrichten van de bak, te 
voorkomen. 
De bodem van het landgedeclte werd bedekt met 
een 1,5 cm dikke laag fijn grint en daarover een 
laag fijn rivierzand van gelijke diktc, tezamen 
zo dik dat het mogelijk werd tussen het zand 
en de T-ijzeren rand aan de bovenzijde van het 
terrarium een in zijn lengte opgerichte turf vast 
te zetten; op deze wijze werden achterwand en 
zijwanden met turf bekleed; het landgedeelte 
werd daarna met turf vlak opgevuld. 
Nadat ook het watergedeelte van een laag 
rivierzand was voorzien, rcikend tot de boven-
rand van het hoekijzer aan de benedenvoorzijde, 
werd dit gedeelte met water gevuld tot een totale 
hoogte van 7 cm, gemeten vanaf de bodem-
plaat. Dit water drong uiteraard ook door in 
het landgedeelte; er was een blijvende verbin-
ding tussen het grondwater van het landge-
deelte en het water van het poeltje, waardoor 
in zekere zin o.a. wateruitwisscling (circulatic) 
mogelijk zou zijn. 
Ik nam aan, dat van een dergelijke bodem-
inrichting betere resultaten te vcrwachten zou-
den zijn, dan van het traditionele bakje of 
kommetje met water, geplaatst in een bodem 
van gewone tuinaarde, in welk laatste geval 
dikwijls met potscherven en afvoerkraantjes 
gewerkt moet worden, teneinde bodembederf en 
verdere nadelige gcvolgen voor flora en fauna 
zoveel mogelijk te voorkomen of althans zo 
lang mogelijk uit te stellen. 
De wanden, bedekt met de op maat gezaagde 
stukken turf, zagen er aanvankelijk nog min of 
meer blokkerig uit, maar met schaar, mes en 
vingers werd respectievelijk geknipt, geplukt en 
gekneed, totdat tenslotte een grillig gevormde 
wand ontstond met zowel matig schuine als 
steile hcllingen, overhangende gedeelten en zelfs 
enkele holen, waardoor niet alleen een zeer 
natuurlijk aanzien werd verkregen, doch tevens 
een behoorlijke dieptewerking werd bereikt. 
De holen werden een paar centimeters boven de 
bodem aangebracht, zodanig, dat zij in enigszins 
schuinse richting naar links of rechts verliepen, 
waardoor ruimten ontstonden, die graag door 
salamanders en zelfs wel door padjes als rust-
of slaapplaats werden benut. 
Voor de beplanting maakte ik gebruik van ver-
schillende mossoorten, waarvan — zowel op de 
bodem als op de wanden verspreid — kleine 
polletjes in uithollingen werden aangebracht, 
terwijl een klein plukje bronmos en wat water-
vorkjes een plaatsje in het poeltje kregen. Als 
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'finishing touch' werden enige heel fijn vertakte 
doch stevige en donkere worteleinden van een 
halfvergane heester met het dikkere hoofd-
wortelgedeelte schuin omhoog in de voet van dc 
turfwand gestoken, waarna het geheel mij uit-
stekend bevrcdigde. 
De Geelbuikpadjes werden vanuit het volgla-
zen bakje in hun nieuwe verblijf overgebracht 
en kregen in de loop van de daarop volgende 
jaren nog wat gezelschap van soortgenoten en 
van salamanders, die over het algemeen ook in 
de naaste omgeving van de natuurlijke verblijf-
plaatsen van dc Geelbuikpadden voorkomen. 
Het terrarium is met een strook plastic-gaas en 
ruit afgedekt. 
Tczamen met een zee-aquarium en een zoet-
wateraquarium is het aqua-terrarium ingebouwd 
en daardoor ontvangt slechts een gedcelte er-
van zonlicht door de voorruit; hoofdzakelijk in 
voor- en najaar, wannecr de zon lager aan dc 
hemel staat dan in de zomer. In de winter laten 
dc daken der huizen aan de ovcrzijde van mijn 
woning in het aqua-terrarium nagenoeg geen 
zonnestralen toe. 
Afgezien van het voederen der dieren — 
enchytraeen worden niet als voedsel vcrstrekt. 
o.a. omdat dc niet buitgemaaktc exemplaren dc 
turf op den duur in een ongewenste richting 
zouden kunnen omzetten — bestaat het ondcr-
houd uit het aanvullen van het verdampte 
water en het af en toe op diepte houden van 
het poeltje. Uiteraard is de verdampingsopper-
vlakte niet bepcrkt tot die van het poeltje, doch 
zc omvat tevens het landgedeclte en de wanden, 
waarin genocg vocht optrekt om het mos crop 
de gelegenheid te geven uit te groeien. 
Ongeveer drie maanden na ingebruikneming van 
het terrarium ontstonden verschcidene van vocht 
glimmende, donkergroene plekken, waarop zich 
de eerste spontanc mosgroci openbaarde. Binnen 
een half jaar na de inrichting was de rechter 
zijwand, die het zonlicht ontving, geheel met 
verschillende mossoorten begrocid. De achter-
wand volgde wat langzamcr, terwijl de linker-
zijwand duidclijk ten achter blecf, doordat er dc 
turf droger was tengcvolge van de ventilatie 
door het plastic gaas daarboven. W a a r zich 
echter al mos op deze wand bevond, bleek zij 
watervasthoudendcr te worden, zodat ook hier 
langzaam maar zeker uitbreiding van de mos-

Dc laatste tijd zijn er weer regelmatig jonge 
Groene Leguaantjes te krijgen en dat wij ons 
daarover kunnen verheugen, blijkt wel uit het 
feit, dat zc zo snel hun weg naar de liefhebbers 
vinden. Nu is het houden en opkweken van 
deze bekoorlijke terrariumdieren helemaal niet 
moeilijk, al zijn de ervaringen dikwijls tamelijk 

vegetatie plaatsvond. Na een jaar was de mos-
begroeiing nagenoeg voltooid. 
Van de in het poeltje ontstane fijn verdeelde 
afvalstoffen (detritus) wordt af en toe een 
gedeclte afgeheveld en op het land gedeponecrd, 
voornamclijk op die plekjes waar geen welige 
mosbegroeiing aanwezig is tengevolge van bij-
voorbceld het veelvuldig bij elkaar liggen van 
enkele dieren. 
De totale bevolking bestaat thans uit 9 Geel-
buikpadjes (Bombina variegata variegata 
( L i n n e ) , 5 Roodbuikpadjes (Bombina bombina 
( L i n n e ) , 3 Alpenwatersalamanders (Triturus 
alpestris alpestris ( L a u r e n t i ) en 5 Kam-
salamanders (Tritutus cristatus cristatus ( L a u -
r e n t i ) alsmede enige Triturus cristatus car-
nifex ( L a u r e n t i ) . Ondanks deze vrij dichte 
bevolking behoeft niet van een hinderlijke over-
bevolking gesproken tc worden; de dieren blij-
ken door hun versprciding, zowel over de 
bodem, de hellingen, plateaux en de holen als 
in het water voldoende bewegingsvrijheid te 
bezitten. 
In het poeltje leven Daphnia, Cyclops, Bos-
minen en Tubifex, die zich daarin thans — na 
er een jaar lang opzettclijk te zijn in gebracht — 
regelmatig voortplanten. 
Opmerkelijk is, dat van de uitscheidingspro-
ducten der dieren tot nu geen nadeligc invloed, 
noch op de dieren. noch op de planten of de 
inrichting, te constatcren valt, terwijl ook van 
onfrisse luchtjes geen sprake is. Dit gunstige 
resultaat is, dunkt mij, niet in de laatste plaats 
te danken aan de wijze van inrichten der 
'ondcrgrond' en het gebruik van turf als op-
bouwmateriaal. 
De verschillende tinten van licht- en donker-
groen der mossen. het heldergroene veldje van 
de landvorm van het Watervorkje en daartus-
sen door hier en daar de donkere plekken van 
de turfbodem en de turfwanden vormen tezamen 
met het poeltje en de aanwezige dieren een 
geheel, dat elke dag weer het bekijken en be-
studeren ervan de moeite waard is. 
tVIoge de thans gegeven beschrijving van mijn 
aqua-terrarium, dat zowel uit biologisch als uit 
aesthetisch oogpunt bevrediging schenkt, een 
stimulans zijn voor degenen, die eveneens een 
dergelijk terrarium willen inrichten met turf als 
opbouwmateriaal. 

teleurstellend. Zaak is, dat men de dicrtjes in 
een goede conditie ontvangt. Kan men de 
becstjes zelf uitzoeken, dan lette men er op, 
dat ze een mooie, heldergroene kleur hebben. 
want dat is het teken van gczondhcid en lcvens-
kracht. Natuurlijk moct men er ook op lctten, 
dat dc ogen helder zijn en niet dichtgeplakt 

Dr. W. B. Sachs: BuchloelAllgau, Duitsland: 

Over de verzorging van jonge leguanen 
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zitten, dat de poten ongeschonden zijn en dat de 
hagedissen zich levendig bewegen. Het is niet 
zo erg, als de huid bij de buik plooien vertoont. 
Vaak zijn de dieren door het lange transport 
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Baby-leguaantje, Iguana iguana iguana L i n n e . 
Foto L. Wijffels 

wat vcrmagerd en als ze goed worden gevoed 
zijn hun b'uikjes weer spoedig bol en strak. 

Dc leguaantjes moeten dan een onderkomen 
vinden in een terrarium met tamelijk dichte be-
planting en veel klimtakken, want het leven van 
de dicrtjes speelt zich meer op en tussen takken, 
dan op de bodem af. De bodemlaag kan uit 
aarde of ook wel uit turfmolm bestaan en men 
doet er goed aan de bodem te beplanten, waar-
door het veel gemakkelijker is een vochtige 
atmosfeer in het terrarium te krijgen. Vocht en 
warmte hebben deze beestjes nodig. Overdag 
mag de temperatuur niet onder 25 graden zin-
ken, zij mag best nog wat hoger zijn, terwijl ge-
durende de nacht een milde temperatuur van 
18 tot 20 graden voldoende is. 
Meestal wordt van jonge leguaantjes gezcgd, 
dat zij zich graag baden. Maar bij de talrijke 
exemplaren, die ik vcrzorgd heb'. is dat toch 
niet het geval gewecst. Het was voldoende om 
hen dagelijks, eventueel meer dan eens, met 
lauwwarm water te besproeien. Dc druppeltjes. 
die dan hier en daar blijven hangen, likken ze 
graag op. Op sombere dagen hebben deze 
zonneminnaars behoefte aan een flinke lamp, 
en het beste is om er een tc kiezen, die bc-
halve veel licht ook stralingswarmtc geeft. 
Dc dicrtjes zijn op dc zon gesteld en jonge 
exemplaren hebben dan ook directc, niet door 
glas gefilterde zonb'cstraling nodig, wil het hen 
goed vergaan. Tenminste een wand van het 
terrarium moet daarom met gaas en een vcr-
wijdcrbare ruit worden afgeslotcn. Bij goed 
weer kan het terrarium dan geopend worden 
en op de vensterbank gezet voor het open raam. 
Is het niet mogelijk om het terrarium in de zon 
te zetten, dan is een hoogtezonlamp een uit-
stekend vervangingsmiddel voor ecbte zonne-
schijn en ik heb bij het opkweken van leguaan-
tjes onder kunstlicht nooit een geval van been-
dcrverweking of plotselinge verlammingen mee-
gemaakt. Een dergelijke kunstmatige hoogtczon 
komt vooral in de winter zeer van pas. Het is 
voldoende om de dieren ongeveer een half uur 
per dag te bestralen. 

Dc bekende terrariumhouder Dr. F. Molle heeft 
er terecht meer dan eens op gewczen, dat voor 
het wclzijn van hagedissen een regelmatige toe-
voer van verse lucbt in het terrarium van groot 
nut is. Als dat op een of andere wijze mogelijk 
is, brenge men door middel van een pijp of bttis 
een verbinding van het terrarium met de bui-
tenlucht tot stand, door de muur hcen — onder 
de vensterbank bij voorbeeld — of door het 
raamkozijn. Indien men dczc raad opvolgt. zal 
het niet moeilijk zijn de baby-leguaantjes tot 
forse volwassen dieren op te kweken. 
Heeft men niet de gelegenheid dc dieren in het 
terrarium zelf van dirccte zonbestraling te laten 
genieten. dan is er ook een goede oplossing 
mogelijk door ze —op daartoc uitnodigende 
dagen — over te brengen in een speciaal ter-
rarium, geheel uit gaas, dat dan een plaatsje 
krijgt op de vensterbank, het balcon of in de 
tuin. Men plaatse het terrarium echter zo, dat 
de dieren, indien zij dat willen, ook schaduw 
kunnen vinden. Heel gemakkelijk is dat te bc-
reiken door het terrarium gedeeltelijk met 
papier af te dekken. 
Een heel belangrijk punt is natuurlijk ook dc 
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voeding van de hagedissen. Zc cten allerlei 
zacht en zoet fruit, vooral als het een beetjc 
gaat bederven. Bananen zijn daarom een ideaal 
voedsel. Om tc zorgen, dat de groeiende dieren 
voldoende vitamine krijgen, voege men om dc 
twee dagen aan het voedsel wat van een vita-
minemengsel toe, zoals die in allerlei vormen 
in de handel zijn. Om de dieren op voedsel-
opname te controleren, verdient het aanbeve-
ling hen het fruit uitsluitend uit de hand of 
van het pincet tc geven. Om de dieren op dc 
stukjes fruit opmerkzaam te maken, b'ewege men 
het brokje enige malen heen en weer; meestal 
wordt dan aanstonds toegchapt. Zou een dier-
tje toch weigeren te eten, dan necmt men het 
in de hand en trekt zachtjes aan dc keclwam, 
waarop het beestje de bek zal openen. Nadat 
het zo enige malen een stukjc banaan naar bin-
nen heeft gekregen. zal het hagedisje ook uit 
zichzelf gaan eten. Behalve fruit worden ook 
zachte bladeren en bloemen gegeven. Klaar-
blijkelijk Iokt de gele bloem van hondsdraf heel 
bijzonder, evenals wilde mosterd, waarvan dc 
bloesem graag gegeten wordt. Ook de gewone 
Tradescantia kan een deel van de schotel uit-
maken. In dc eerste tijd van hun leven hebben 
de hagedissen duidclijk een voorkeur voor 
plantaardig voedsel, maar als ze wat groter 
geworden zijn, nemen ze ook vervelde mecl-
wormen en wasmotlarven. Spoedig leren de 
dieren zelf het voer uit een ondiep b'akje te 
halen, dat tussen de takken is geplaatst en het 
duurt niet lang of dc leguaantjes herkennen het 
voederplankje of -schaaltje als men daarmee 
bij het terrarium komt. Men zal overigens het 
lecrvermogen van deze boeiende tcrrariumdie-
ren gemakkelijk onderschatten. Stcllig leren de 

Jonge leguaan, enige maunden oud. 

dieren hun verzorger kennen, beter nog dan 
voer en voedcrbak en ze houden ervan zo nu 
en dan hun ,,baas" te beklimmen. Wie op dc 
vensterbank planten verzorgt, kan zijn dieren 
gcrust eens een uitstapje naar zon kleine tuin 
laten maken, maar men doet er wel gocd aan, 
ze s avonds weer in het terrarium terug tc 
zctten. Bij een goede verzorging, met veel 

i warmte en zonneschijn, in een niet te droge 
atmosfeer en met voldoende geschikt voer, 
groeien de leguanen snel, maar zc blijven op je 
af komen als de deur van het terrarium open-
gaat, waardoor men de indruk krijgt, dat ze aan 
hun verzorger gaan hechten. Deze eigenschap 
maakt de groene leguaan tot een bijzonder aan-
trekkelijk huisdier. 
Er wordt veel over geklaagd, dat dc dieren 
door knabbclen en opvreten iedere beplanting 
van het terrarium onmogelijk maken. Dat geldt 
overigens alleen voor planten met zachte bla-
deren en als het gebeurt, dan wijst het er op. 
dat de dieren honger hebben. Als zc dagelijks 
uit de hand worden gevoerd, dan zullen ze 
spoedig alle belangstclling voor de tcrrarium-
beplanting vcrliezen. Bovendien kan men deze 
zo kiczen, dat knabbclpartijen niet spoedig zul-
len voorkomen. De Indische wasblocm. Hoya 
carnosa, en ook de snelgroeiende plant Spiro-
nacma fragans, die men in iedere botanische 
tuin als onkruid kan krijgen, zijn, evenals de 
hardbladerigc Bromeliacccn, voor het lcguanen-
terrarium uitermate geschikt. 
Als dan de babylcguaantjes geleidclijk zijn ge-
worden tot grote, statige hagedissen, dan moe-
ten zc natuurlijk een passend groter terrarium 
hebben. want zc krijgen steeds meer behoefte 
aan beweging. Het is dan ook aan te bevelen 
om de dieren van tijd tot tijd vrij door de 
kamer te laten rondsjouwen. Ik heb een kleine 
kas, waarin halfvolwassen en grote leguanen 
vrij leven. De dichte plantengroei wordt door 
de leguanen zelden beschadigd. En van alle 
kanten komen de dieren, die graag dc warmte 
van de verwarmingsbuizen opzoeken, opzetten, 
zodra men met een banaan of een bakje met 

insekten de kas binnenkomt. Reeds na enkele 
weken van een vrij leventje in de kas, hadden 
de hagedissen elk hun cigen plaatsje qevonden, 
waar ze steeds te vinden zijn. Het is daardoor 
gemakkelijk zc ..thuis" tc voeren. Hier zij nog 
vermcld, dat de Groene Leguanen nooit gebruik 
maken van de vijver, die zich in dc kas bevindt. 
maar zich steeds tussen de planten, voorname-

"S 

57 



(ijk boven in de kas ophouden. Dagelijks wordt 
meer dan eens gcsproeid, waardoor er moge-
lijk geen behoefte aan baden bestaat. Overi-
gens gaat ook het vervellen, dat bij deze hage-
dissen nog wel eens moeilijkhcden oplevert, veel 
gcmakkelijker als de dieren in de gelegenheid 
zijn zich vaak en druk te bewegen; wel moet 
men er op blijven letten, dat de staart tot het 

uiterste puntje vervelt. Als daar huidrcsten blij-
ven zitten, sterft de top af en gaat de staartpunt 
geleidelijk uitdrogen. Als men in staat is zijn 
leguanen op de bier geschilderde wijze te hou-
den, dan zal men weldra bemerken, dat er 
nauwelijks een bociender verzorgingsobject be-
staat. 

M. J. Klynstra - Semplonius, Leiden: 

De muurgecko 
Bij het doorbladeren van enige oude jaargangen 
van „Laccrta" kwam ik enkele stukjcs over de 
Muurgecko (Tarentola mauritanica) tegen. Nu 
heb ik deze dicrtjes zelf al een paar jaar in een 
mijner tcrraria, zodat ik vol interesse de erva-
ringen van andere leden van onze vereniging 
met de mijne vergeleken heb. 
Zo schreef de heer J. J. Cock (10c jaargang, 
nr. 5, b'lz. 42), dat hij zijn gecko's nog nooit zag 
eten, evenmin zag hij hen tegen dc terrarium-
ruiten opklautcren, terwijl hij bovendien zijn 
dieren nooit geluid hoorde maken. Dc heer R. P. 
Meyers (lOe jaargang, nr. 9, biz. 72) daaren-
tegen kreeg deze dicrtjes reeds spoedig zo mak, 
dat zij meclwormen uit zijn hand aten! Bij hem 
zaten dc gecko's wel tegen de ruiten en hij 
hoorde vaak hun geluid, dat hij met het picpen 
van muizen vergeleek. 
Zo op het eerste gezicht dus twee ervaringen, 
die lijnrccht tcgenovcr elkaar lijken te staan. 
Mijn ervaringen met muurgecko's waren echter 
in den beginne tamelijk goed in overeen-
stemming met die van de heer J, J. Cock. Ik 
moest tegen het vallen van de avond op mijn 
tenen de kamer insluipen om de diertjes te 
kunnen gadeslaan. Soms had ik dan geluk en 
mocht er getuige van zijn hoe zo'n gecko met 
zijn lange tong zijn ogen schoon likte. Een 
uitermatc grappige vertoning! Het duurde ech-
ter vele maanden alvorens mijn gecko's hun 
schuwheid begonnen af te leggen. Momenteel 
vluchten zij zelfs niet meer als ik het deksel 
van het terrarium aflicht om er wat vocder-
dieren in te wcrpen. Vaak zitten de diertjes 
elkaar in wilde jacht achterna en is hun op 
muizengepiep Iijkende roep te horen. Alhoewel 
zij overdag ook wel te voorschijn komen, ont-

H. Schnurrenberger: 
Agedabia, Cyrenaica, Libye: 

plooien zij hun grootste activiteit in de avond-
uren. 
Vorige zomer heb ik muurgecko's in dc natuur 
gadegeslagen. Dat was in Finale Ligure, ten 
westen van Genua. Langs de straatweg stond 
een stuk oude vestingmuur met talrijkc splcct-
vormigc schictgaten. Elk schietgat werd door 
een gecko bewoond. Op het heetst van de dag 
zaten zij naast hun splect tc zonnebaden. Ik zag 
hen zich overdag nooit verder dan een paar 
centimeter van hun schuilplaats verwijderen; dit 
in tegenstelling met dc muurhagedissen, die 
mctersverre tochten ondernamen. Hieruit meen 
ik te mogen afleiden, dat de gecko's overdag 
alleen hun hoi verlaten om van de zon te profi-
tcren, terwijl zij pas tegen de avond op jacht 
gaan. 
Ik houd mijn gecko's in een terrarium van 
50 x 40 x 40, waarin enige knoestige takken en 
stronkjes, alles dicht overwoekcrd door Philo-
dendron scandens. Als verdere beplanting staat 
er een Pepcromia. een Anthurium en een oude 
Bromclia. Eens was deze bak namelijk bewoond 
door een jonge groene leguaan (Iguana iguana) 
en een paar Sceloporus clarkii. doch daar de 
planten er zo mooi bij stonden vond ik het zondc 
om dc vegetatie meer in overeenstemming met de 
nieuwe bewoners te btengen. Buiten dc gecko's 
wordt dit terrarium nog door een muurhagedis 
en enige hazelwormen — in Finale Ligure ge-
vangen — bewoond. Wel is er nu en dan enige 
ruzie tussen de gecko's en de andere bewoners, 
doch tot fclle bijtpartijen komt het zelden of 
nooit. Al met al acht ik de muurgecko's een 
warm aan te bevelen terrariumdicrtje, waar men 
zeer veel grappige en interessante gedragingen 
bij tc zien krijgt. 

Het leven van Aspis cerastes (Linne) 
in de vrije natuur 

De weinige vrije tijd, die mij ter beschikking 
staat, besteed ik vaak aan waarnemingen van 
de levenswijze van Libysche reptielen in de vrije 
natuur, in het bijzonder van slangen van de 
familie Viperidae. Ik heb daarbij enkele erva-

ringen opgedaan, die zeker ook voor terrarium-
houders van bclang zijn. Van verscheidene 
slangenhoudcrs heb ik gehoord, dat zij de 
Noordafrikaanse Zandadder niet of slechts met 
de grootste moeite in leven konden houden. 
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Als ik voorop stel, dat klimaat en biotoop hier 
een grote rol spelen. dan is dc oorzaak van 
deze slechte rcsultaten zonder twijfel te zoeken 
ill het feit, dat de meeste houders van woestijn-
dieren maar een zeer vage voorstcUing van de 
wocstijn hebben. Voor de vcrzorging van vele 
minder gcvoclige dieren is dat wellicht ook niet 
zo belangrijk. maar bij de moeilijk te houden 
soorten zeker wel. 
Dc Libysche woestijn bestaat voor slechts een 
heel klein gedeelte uit zuivcre zandwocstijn en 
toch heb ik Aspis cerastes en sporen van deze 
slangen ook daar gevonden, waar in de wijde 
omtrek geen zand te vinden is. In noordclijk 
Cyrenaica komt, behalve in wadi's (droge 
rivierbeddingen), geen zand voor. De bodem is 
hard en droog; het gchele gebied is begroeid met 
dorre, lage struikjes. Meestal is in een kring om 
dc struikjes zeer fijn zand opgewaaid en het is 
op deze plekjcs waar Aspis cerastes rust. Over-
dag houdt zij zich verborgen in een muizenhol 
in het bosje en s nachts zoekt zij de fijnc aarde 
op, die zij kort na zonsopgang weer verlaat. 
Dc eigenlijke biotoop van Aspis is de met 
struikjes begrocide zandwocstijn en eigenlijk 
allccn daar, waar zand voorkomt dat fijn is als 
mcel. Nooit zal men de Hoornaddcr in grover 
zand, zoals bij voorbeeld het Europcse rivier-
zand, vinden. In Fezzan heb ik een Addcrspoor 
gevolgd in een droog rivierbed, waarin het fijne 
zand ovcrging in grover. Het spoor was onge-
veer 1 km lang, liep uitshtitend door het fijne 
zand en meed zeer duidelijk het grovere. W a a r 
dit laatste tot aan de rotsen reiktc had de slang 
haar weg over de rotsen vervolgd. maar niet 
door het zand. 
In de wadi el Mra in noordclijk Cyrenaica. 
trof ik tot mijn grote verbazing sporen van 
Aspis cerastes aan in grof rivierzand, maar ik 
ontdekte weldra, dat slechts aan de oppervlakte 
een laagjc grotere zandkorrels lag, direct daar-
onder bevond zich weer het pulverzand. 
In tegenstelling tot de Europese Adders ver-
plaatst Aspis cerastes zich overdag over grote 
afstanden en men kan de slang slechts zeer 
zi'lden op twee opeenvolgendc dagen op dezelfde 
plaats vinden. Het spoor op de foto's 3 en 4 
heb ik 2 km gevolgd voordat ik de slang vond. 
In meer ztiidelijke streken van Libye (Fezzan), 
waar de zomer zeer heet is, schijnt de Adder 
gcdurende dit deel van het jaar een practisch 

Boven: Typische biotoop van Aspis cerastes en Aspis 
vipera zuidelijk van EI Agheila, Cyrenaica, Lybiii. 
Daaronder: Biotoop van Aspis cerastes westelijk van 
de oase Mrada, Cyrenaica. Ook waar aan de opper-
vlakte geen zand te zien is, kan de slang aangc-
trolfen worden, want vaak bevindt zich onder de 
stenige laag pulverzand. 
Midden; Hot karakleristieke spoor van Aspis cerastes. 
[fiernaast: Spoor van Aspis cerastes; het zand is zo 
fijn dat de afdrukken van de buikschubben zichtbaar 
zijn. Links het spoor van een skink. 
Onder: Rustplaats van Aspis cerastes. 

Foto's: H. Schnurrenberger 
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van de biotoop, waarin het voorkomt, al viel 
er niet aan te twijfelen, dat het een boomhagedis 
was. Onze bibliothecaris de heer Reijst, deed 
mij echter korte tijd daarna een uit de ,.Blatter" 
vertaald artikel over de Mopskopleguaan toe-
komen ' ) , waarvoor ik hem heel erkentclijk ben. 
Uit dit opstel bleek, dat de hagedissen inderdaad 
in de bossen voorkomen, vooral langs de rivie-
ren en dat verklaarde metcen, waarom mijn 
beide dieren van tijd tot tijd met kennelijk wel-
behagen in de vijver gingen liggen. 
Als voedcrdieren werden meelwormen en 
kakkerlakken aanbevolen en inderdaad aten 
beide Mopskoppen graag meelwormen, wclke 
van het pincet werden genomen. Ze zaten ech-
ter nog geen twee dagen in mijn terrarium, dat 
verder bewoond werd door Anolis carolincnsis 
en Anolis cxtrcmus. toen, terwijl ik de dieren 
aan het voederen was, de enc Mopskop plotse-
ling een Anolis aanviel. Door snel ingrijpen 
kon worden voorkomen, dat dc kostbarc Anoiis 
verminkt of gedood werd, maar het gevolg 
van deze onverwachtc uitval was wel, dat beide 
Mopskopleguanen onmiddellijk uit mijn terra-
rium werden verbannen; te gevaarlijk voor de 
medebewoners! Voorlopig werden ze onder-
gcbracht in een oud aquarium van 50 x 40 x 
40 cm, dat dus eigenlijk veel te klein was. Om 
na te gaan of kleinere hagedissen tot het gewone 
menu van Uranoscodon behoren, werden 7 
levendbarende hagedissen en een half volwas-
sen zandhagcdis in het aquarium gezet. Na 
verloop van een week waren twee exemplaren 

Laccrta vivipara en de kleine Lacerta agilis 
vcrdwenen. 
Toen bleek, dat een der Mopskopleguanen de 
bek kapot gestoten had. Het gehcle rostrale 

l) Een samenvatting van de belangrijkste gegevens 
uit dit artikel zal in een der volgende nummers 
van 'Lacerta' worden geplaatst. Red. 

schild was afgescheurd en de wond was ont-
stoken. Hoe het dier zich zo had kunnen ver-
wonden, is helaas nooit opgehelderd. Het 
gebruik van penicilinezalf, dcrmatol-poeder en 
andere middelen kon niet verhinderen, dat de 
wond steeds meer vuil vormde, waardoor boven-
en onderkaak aan elkaar vast gingen kleven en 
het dier geen voedsel meer kon opnemen. Het 
vcrzette zich uit alle macht tegen dwangvoe-
dering, die dan ook volkomen mislukte. De 
leguaan vermagerde snel en stierf na ongeveer 
drie weken. Het andere dier was gelukkig in 
uitstekende conditie gebleven. 
Inmiddcls was een nicuwc bak voor de Urano-
scodon gereedgekomen. Op het aquarium werd 
een bovenbouw gemaakt van 1 meter hoogte. 
Dc achterwand werd beklccd met grote, zachte 
turven. Enige klimtakken, Philodendron scan-
dens en Monstcra dcliciosa voltooiden het ge-
heel. Om het natuurlijk! milieu van de hagedis 
zoveel mogelijk nabij tc komen, werd het 
aquarium voor de helft met water gevuld. De 
turven zogen zich vol water, waardoor een hoge 
relatievc luchtvochtigheid in het terrarium werd 
verkregen. Voor de verlichting zorgdc een 
TL-lamp van 15 Wat t , terwijl een clement van 
40 Wat t voor de verwarming van de bak 
vrij wel permanent dienst deed. 
Bij deze terrariuminrichting voelde de Mopskop-
leguaan zich wel. Zoals ook P. de Grijs in de 
'Bliitter' schrecf, zit het dier vaak uren onbe-
wecglijk op een tak. Alleen zijn ogen spiedden 
voortdurend rond. Maar ziet de hagedis een 

prooidicr, dan heeft hij het na een korte sprong 
te pakken. Bijzonder levendig zijn deze dieren 
dus allcrminst. 
Met graagte worden allerlei kevers gegeten, 
vooral kakkerlakken en meeltorren. Verder ook 
meelwormen, vlinders, wasmotten, nachtuiltjes 
en wasmotlarven. Uit gesprekken met andere 
Lacerta-lcden, die ook Uranoscodons uit deze 

m : 

Foto: M. van Rekum 
Dc Mopskopleguaan, Uranoscodon superciiiosum. 
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importzending hadden, bleek dat individule 
smaakverschillen bij deze dieren optreden; er 
zijn exemplaren die meelwormen versmaden. 
Zoals ik ecrder al meldde, worden ook kleinere 
hagedissen gegeten. Met het voeren van jonge 
muizen, die volgens S a c h s (Terrarienpflege 

Nog eens over kikkers! Over die onbesuisde 
rakkers, die zo volkomen de zelfbcheersing 
missen, die andere dieren voor het terrarium 
geschikt maakt. In gevangenschap komt ge zc 
niet vaak tegen, die rusteloze springers. Zij 
passen niet in een terrarium en blijven tegen de 
wanden bonken tot hun koppen wond zijn en 
iedere beplanting van de bak vernield is. En 
toch zijn ze onze bclangstclling waard. 
Van het helc kruipendc volk is de kikker de 

! ' 

tm 
Rana graeca B o u l a n g e r . 

Foto: L. Wijflels 
enige, die in Europa, in sommige landen van 
Europa, wettelijke bescherming geniet. Oor-
spronkclijk is de gunsteling Rana temporaria 
en het is ook deze soort, die ontegenzeglijk 
goede diensten bcwijst aan de landbouw. De 
andere kwamen voor bescherming in aanmer-
king omdat het nu eenmaal ook kikkers waren. 
Met de genomen maatrcgelen wil men de kik-
vorsenstand zoveel mogelijk bevorderen, want 
kikkers zijn goede insektenverdelgers. En toch, 
ondanks die bescherming, maakt men vreemde 
sprongen met het vorsenvolk. 
In Belgie vindt men in de Ardennen nog heel 
wat ..Grenoullieres", dat zijn dan ..Kikvors-
kwekerijen", maar welbcschouwd zijn deze in-

leicht gemacht) ook gegeten worden, heb ik 
geen ervaringen. 
Mocht onze vereniging er nogmaals in slagen 
een aantal van deze dieren te importeren, meldt 
U dan als gegadigde: ik kan ze U warm aan-
bevelen! 

stellingen juist het tegengestclde daarvan. Be-
zittcrs van vijvers in deze streken mogen kik-
vorsen uitvoeren in de paartijd. Sommige van 
hen spreken dan van enkele hondcrdduizenden. 
Die dieren gaan dan naar Frankrijk, waar de 
puit niet zo tot de notabelen hoort en waar de 
kikkerbillen nog prijken op de hoteldis; in Belgie' 
is dat verboden. Iedereen zal begrijpen dat een 
zo groot aantal kikvorsen de gehele populatic 
van menige vierkante kilometer is. 
In Nederlarid is de wet heel wat strenger, maar 
daar worden door een al tc secure bescherming 
fouten gemaakt. Rana esculenta is een echtc 
veclvraat. In Belgie kunt ge hem licht op kanni-
balismc betrappen, maar in Ncderland zijn er 
velc plaatsen, waar Rana esculenta slechts in 
leven kan blijven door vele jongen voort tc 
brengen en die dan weer allemaal tc verhap-
stukken. Vaak vindt men er een plas waarin 
een aantal zeer grote kikkers huist. Als ge 
zockt, zal het u opvallen dat kleine en middel-
grote exemplaren er steevast ontbreken. W a n t 
dc gehele nakomelingschap van de grote kikkers, 
ongetwijfeld ieder jaar weer een enorm aantal 
individuen, verdwijnt — voornamelijk tijdens en 
kort na de metamorphose — weer in hun cigen 
grote magen. Gclukkig legt mocder esculenta 
heel wat eitjes; men durft wel van 10.000 stuks 
te spreken. Ik ben er wel eens bij gewcest, toen 
men een vijver van 6 of 7 hectaren droog-
pompte en de hoeveelheid kikkcrvisjes, die zich 
toen op het diepstc punt verzamclde, moct 400 
of 500 kilogram minstens gewogen hebben. 
Van zulke massa's moeten er toch wel enkele 
volwassen worden maar zeker is, dat men in 
plassen, waar een stel grote esculenta's de baas 
is. het kikkerbestand heel wat gezonder maakt 
door er eens in het voorjaar al die vaak vele 
jaren oude knapen weg te vangen om zo dc 
jeugd eens een kans te geven kikker te zijn. 
Het is trouwens ook de enige manier om weer 
wat van de vorsen terug tc krijgen waarom het 
eigenlijk te doen is: Rana temporaria. Er zijn 
namelijk al heel weinig Bruine kikvorsen. die 
zo groot zijn, dat ze niet meer door een oude 
Groene Waterkikker opgegeten kunnen worden. 
In een vijver had ik het broed van een duizend-
tal temporaria's en het was mijn bedocling in de 
vijver een flink stel van deze dieren groot te 
krijgen. maar . . . op de boorden loerden zeker 
200 esculenta's en die hebben prompt toegehapt 

F. Vandevelde, Baal, Belgie: 

Kikvorsen: koelbloedige kannibalen 
beschermd bovendien 
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toen de kikkertjes op het droge kwamen. Slechts 
enkele honderden zijn door de groene barriere 
heengekomen. Neen, die Groene Kikkers zaten 
mij Iclijk dwars. Nu hebben dc escttlenta's in 
het zuiden van Europa, in dc Balkanstaten, 
familie wonen, die zij gaarne uit de weg 
blijven. Deze neven heten Rana graeca en Rana 
ridibunda ridibunda en zijn nog een tikkeltje 
groter. Op hen heb ik toen een berocp gcdaan. 
Met de Rana esculenta was het daarna snel 
bekeken, maar de vreugde om hun vertrck was 
niet helemaal van harte, want de knapen, die ik 
nu tcr woon had, hebben mij een heel duidelijk 
inzicht gegeven in het Bijbelse vcrhaal van de 
Egyptische kikvorsplaag. A!s men dieren in 
zijn tuin een onderkomen geeft, moet men ze 
ook te eten geven. En nu moest ik de mond-
voorraad met de wagen aanslepen. Tussen 
zekerc maten was er niets te vinden dat dc 

dieren niet eten wilden. Hazclwormen, levend-
barende hagedissen en zandhagedissen, bruinc 
en groene kikkers, zelfs jonge, nog onbehaarde 
ratten werden als vocdcrdieren geaccepteerd. 
Gclukkig kon ik zo nu en dan een stelletjc van 
die kerels kwijt aan mensen, die er meer op 
gcsteld waren dan ik. 
Wannecr Rana ridibunda ridibunda vrij wordt 
uitgezet blijft hij zeer schuw en hij duikt met 
een plons het water in als men hem op 4 of 5 
meter nadert en het duurt een hele tijd voordat 
hij zich weer laat zien. Deze grote dieren zijn 
in een terrarium helemaal niet meer te houden; 
bovendien. als een mannetjc van Rana graeca 
of Rana ridibunda gaat brullen. dan krijgt men 
het weldra met zijn b'este geburen aan de stok. 
De middelgrotc exemplaren wegen ongeveer 
300 gram; een beetje flinke dieren zijn nog een 
ons zwaardcr. 

FROGS: PROTECTED CANNIBALS 
The alitor reports on cannibalism in the frog Rana 
esculenta. Frequently the entire population of frogs in 
small-bodied waters consists of a few very large and 
several years old specimens, devouring every year 

again all newly born individuals. The author's opinion 
is that many more and more valuable frogs (Rana 
temporaria) will inhabit those ponds when the old ones 
are trapped away. These, however, are carefutly 
protected by law. 

J. J. Brehm, Amsterdam: 

Bevindingen met hardoenen 

Eind 1954 kwam ik in het bezit van een paartje 
grote Israelische Hardoenen, Agama stcllio 
brachydactyla. mooie dieren, die heel wat forser 
zijn en kleurrijker ook dan de ,,gewone" Har-
doenen, Agama stellio stcllio. Het gehele 
lichaam van deze dieren had een okcrachtigc 
zandklcur met grote oranje stippen midden op 
de rug en de staart en fijne zwarte spikkcls op 
de hele bovenkant van de romp. 
Speciaal met het oog op hagedissen als deze, 
had ik een gcdceltc van de zandbodem in het 
terrarium extra vcrwarmd. Dit koesterplekjc 
werd door alle dieren zeer op prijs gcsteld, be-
halve door mijn nicuwe Agamen, waarvan het 
mannetje dc eerste avond al in een rotssplect 
verdween, terwijl het wijfje de rotswand op-
zocht, die door een thermostraler vcrwarmd 
werd. Ook nadcrhand vertoonden beide dieren 
zich niet op het vcrwarmd zand. Dc wijfjes-
hagedis was van het begin af minder schuw 
dan het mannetje en het had aanstonds ge-
vonden, waar voer te halen was. Zij trof het. 
want toen, in december, was de b'elangstelling 
voor het voederbakjc van de ovcrige tcrrarium-
bewoners niet groot en zo kon zij vaak dc hele 
voorraad in de wacht slepen. Maar de ander 
taalde niet naar voedsel en moest het in dc bek 
gestopt krijgen. De vocdcrdieren. in hoofdzaak 
meelwormen, werden gclukkig niet opgebraakt 
en klaarblijkelijk goed verteerd; na ongeveer 
een week at het dier uit zichzelf. Toen deed 
zijn eetlust niet onder voor die van het wijfje, 
maar het moest wel stil zijn in het terrarium en 
niets mocht zich in de kamer bewegen, wilde 
hij behoedzaam tevoorschijn komen en omzich-

tig naderen om tc eten of te drinken en was er 
iets, dat de rust verstoordc, dan was hij snel 
weer verdwenen. Uit dit gedrag bleek duidelijk, 
dat deze hagedissen een goed gehoor en een 
scherp gezicbt hebben. 
Die schuwheid is echter niet gebleven. Na on-
geveer twee maanden liet het dier zich niet zo 
snel meer verontrusten en later bleef het ook 
rustig zitten als ik het terrarium openschoof om 
daarin wat te verschikken. Zoals zovcel hage-
dissen dat gaan doen, kwam hij zelfs op mijn 
hand of arm gesprongen om zich te warmen. 
Hij bleef ook stil zitten als ik met hem de 
kamer in liep. Vanaf die tijd liet ik de hage-
dissen dikwijls vrij in de kamer, waarin zij 
zich volop konden bewegen. 
In het vrocge voorjaar kon ik de hagedissen 
bijen en hommels voederen; zij aten die graag 
en de angcldragers waren niet in staat hen te 
deren. Anolis lustte die grote insecten overigens 
ook. 
Begin april mcrkte ik, dat de Agamen begonnen 
tc vervellen, wat bij de man tamelijk vlot ging. 
Dc oude huidlaag raakte los op dc buik en viel 
in kleine stukken van het lichaam. Vergelcken 
met dc vcrvelling bij andere hagedissen, duurt 
zij bij de Hardoenen tamelijk lang. Het wijfje, 
dat in den beginnc reeds vrij dik was en later 
aok cicren bleek te dragen, vcrvelde met heel 
wat meer moeite dan de man. Toen dc hage-
dissen kort daarna gefotografeerd zouden wor-
den en ik de dieren in de hand nam, consta-
tcerde ik twee bruinc plekken op de borst bij 
het wijfje. welkc ik aanvankelijk aanzag voor 
oude huidresten; maar dat was niet het geval, 
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5. H. Kattouw, Delfzijl: 

Nog eens over het uitbroeden 
van reptieleneieren 

Nu heb ik een manier gcvonden om de cicren 
van hagedissen en slangen uit te broeden, die zo 
practisch is, dat zij een beschrijving wel waard 
Iijkt. Twee jaren geleden ontdekte ik bij het 
controleren van mijn buitenterrarium een aantal 
cicren van een ringslang, die waren afgezet op 
een prachtig, mooi beschut plekje: onder de 
welving van een grote halve bloempot. Daar-
door kwam ik op het idee dc eieren precies zo 
uit te broeden in een accu-glas, bij de warmte 
van een gloeilampjc. Ik had daarvoor een glas 
beschikbaar, 23 cm lang, 20 cm breed en 60 cm 
hoog. Daarin werd een dikke laag luchtigc 
hcidegrond aangebracht, vervolgens een dttnnc 
laag mos, daarop dc eieren en over dc eieren 
heen, zoals in het buitenterrarium, een gchal-
veerde bloempot. Het accu-glas werd bijna 
geheel afgcsloten met een ruit, slechts een smalle 
kier bleef open en die diende voor de ventilatic 
zowel als om het electrische snoer in de bak te 
brengen. waarop het recht boven de bloempot 
hangende gloeilampjc was aangcsloten. Ik heb 
lampen gcbruikt van 15 en 25 Wat t . Af en toe 
goot ik wat water over de bloempot, dat dan 
naar beide zijden afvloeide en zo dc aarde 
naast de pot bevochtigde terwijl de eieren zelf 
niet nat konden worden, maar ook niet konden 
uitdrogen in dc van damp verzadigde lucht 
onder de vochtige potscherf. Het lampje ver-
warmde dc bak tot ongeveer 30 graden, zodat 
de luchtvochtigheid toch al zeer groot was. Het 
mooistc was echter dat ik van opzij door de 
glazen wand zo de eieren kon zien liggen, zodat 
ik nooit de bak behoefde tc openen of de eieren 
bloot tc leggen om tc kunnen zien hoc de zaak 
marcheerde. We l stond de bak in een vrij 
donkere hoek van de kamer en de controles 
werden gehouden in het licht van een zak-
lantaarn. 

In het begin is er niet veel te zien, maar na 
enige weken beginnen de eitjes te zwellen en als 
de weken maanden geworden zijn, is ineens het 
hoogtepunt bereikt en steekt het eerste kopje 
naar buiten. Het loont bcslist de moeite om het 

Dc bedoeling van dit opstel is de beginnendc 
terrariumbezitter enkele wenken en inlichtingen 
te geven, aan de hand waarvan hij zelf zijn 
terrarium zal kunnen inrichten en besticren. 
Hierdoor kan hij profiteren van dc fouten, die 
de steller dezes maakte, toen hij ook nog stond 
aan het begin van zijn liefhebberij. W a n t het is 
genoeg, dat zulke schadclijke en teleurstelling 
gevende fouten cenmaal gemaakt worden. 
Bij de terrariumhouderij moeten wij vooral in 

ook eens tc probcren! Alleen kan men beter 
eieren van hagedissen nemen en als het kan 
cicren van smaragd- of parelhagedissen. Het is 
namclijk heel moeilijk, om niet tc zeggen haast 
onmogclijk, om jonge ringslangen aan het eten 
tc krijgen. Ik had van de Icvendbarende slang 
Thamnophis ordinatus jongen, 37 stuks, die ik 
in een lecg aquarium had ondergebracht. Deze 
dicrtjes waren al direct heel ,,tam" en namen 
na enige dagen grctig kleine wormen en stukjes 
vis. Na een maand waren er negen doodgegaan, 
de andere waren uitstekend gegroeid en vonden 
hun weg naar dc tcrraria van leden van onze 
vcreniging. Dc jonge ringslangen wilde ik op 
dezelfde manier zien groot te krijgen, maar 
zodra ik probcerdc een van de klcintjes met een 
pincet een wormpje toe te rciken, maakte het 
slangetje dat het wcgkwam. 
Met de parelhagedisjes ging het veel beter. 
Die had ik al ecrder in dezelfde accubak 
uitgebroed, maar toen had ik dc eieren, precies 
zoals ik zc in het terrarium aangetroffen had, 
in de grond gestopt. Ook hierbij gcbruikte ik 
een lampje, maar niet dc halve bloempot. Enige 
malen per week bcsprenkelde ik de aarde met 
water. Dc cicren zaten echter niet alle op gclijkc 
dicptc in het zand. zodat de bovenste meer 
warmte ontvingen. Deze zijn dan ook na 80. 
de andere na ruim 100 dagen uitgekomen. Het 
was toen al najaar, maar gclukkig kunnen dczc 
flinke hagedisjes al direct met kleine wormen, 
vliegen en spinnen gevoerd worden. Dat heb ik 
ccn maand volgehouden; toen werd het te koud 
en kon ik niet meer genoeg voedsel voor hen 
vinden. Ik heb zc toen enige dagen laten vasten 
en vervolgens, door zc gcleidclijk in een koudere 
omgeving te brengen, in winterslaap gebracht. 
De acht hagedisjes hebben van eind November 
tot eind Fcbruari gcslapen. Daarna heb ik de 
temperatuur weer heel gcleidclijk opgevoerd en 
na enkele dagen waren ze weer allemaal present. 
Twee ervan zijn echter kort nadien doodgegaan. 
De ovcrige deden het verder uitstekend. 

het oog houden, dat dc eenvoud het kenmerk 
van het ware is. Dcrhalve: een ruim terrarium. 
matig beplant en met weinig dieren, geen over-
lading en geen versieringen. W e moeten het 
doen, zoals de natuur het doet: rijk en overvloe-
dig, niet overdadig, maar steeds harmonisch en 
beschaafd. 
Nu zijn er allerlei verschillende tcrraria moge-
lijk en nodig ook voor de evenzo verschillende 
dieren, die wij er in zullen gaan houden. Naast 

Dirk Poort: 

Een terrariumkunde voor beginners 
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h?t droge heide-terrarium, een bak met een 
droge zandbodem, kennen wij het veen-terra-
rium, al of niet met een bassin. En tussen die 
twee zijn er nog vele overgangsvormen zoals 
het insularium, paludarium, bet aqua-terrarium. 
het laagveen- en hoogveenterrarium, het beck-
oever- en het bosterrarium. 
In het nu volgende zullen wij de aandacht bc-
steden aan een terrarium, waarin zowel een 
droog als een vochtig gedeeltc en bovendien 
een vijver voorkomen. Een dergelijke bak biedt 
ons, hier in Nederland, immers de meeste moge-
lijkhcden. Van belang is, dat zo'n gemengd 
terrarium op dc juiste wijze wordt gecon-
strueerd. zodat ..overhevelen" van water, waar-
bij het van het bassin het droge gcdeclte trekt 
en alles tot een modderpoel maakt, niet kan 
voor komen. Daartoe is een metalen bodembak 
nodig. waarin waterdichte schotten een goede 
afsluiting van dc drie delen garanderen. 
Bij de plaatsing van ons terrarium moeten we 
vooral bedenken, dat zon of goed kunstlicht en 
frisse lucht de belangrijkste voorwaarden zijn 
voor het welslagen van de hele onderncming: 
eigenlijk is het gunstigstc plekje in ons huis 
nog niet goed genoeg. Maar ook buitenshuis 
kan het terrarium een goede plaats vinden. Zet-
ten wij het bijvoorbecld tegen een zonb'cschenen 
tuinmuur, op een balcon of op een waranda. 

Buiten bedreigen ons terrarium echter regen en 
tocht, waarmee wij tcrdege rekening moeten 
houden. Nu zijn regen en tocht wel te ,,ver-
helpen", maar omdat wij toch ook zelf buiten 
moeten zijn, willen wij van het terrarium gc-
nieten, stelle men de bak licver in huis op. Als 
we al onze overredingskracht aanwenden, be-
loven, dat we geen rommel zullen maken en dat 
er geen dieren zullen ontsnappen en dat geen 
adders, pythons, krokodillen en ander gevaar-
lijk gcdierte deel zal uitmaken van onze ver-
zamcling, misschien dat dan de vrouw des 
huizes haar toestemming wil geven en waarlijk, 
zij zal er geen spijt van hebben! 
En zo staat dan ons terrarium voor grote 
openslaande ramen of voor balcondeuren, waar-
door zon en zomer tocgang hebben tot ons 
huis. 
Wij moeten nog even de aandacht vestigen op 
een punt, waarop de bak wordt geplaatst. Ge-
woonlijk brengt men het terrarium op oog-
hoogte, terwijl het zeker aanbevcling verdient 
het lager te plaatsen, tenzij een hoog kozijn 
een lage stand onmogelijk maakt. Indien het 
terrarium laag is geplaatst, kan men het vanuit 
een gemakkclijke stoel goed bekijken, is het 
gemakkelijker te bedicnen en neemt het niet zo-
veel licht weg. 

(Wordt vervolgd) 

Can This be V00 ? 
O L D 

gWSCKiQED 

'{<^> 

Zo vraagt de Amerikaanse Herpelologists League lijntjes haar leden die vcrzuimden hun jaarlijkse gelde-
lijke bijdrage te zenden en zij sleit hen een volledige herrijzenis als lid in het vooruitzicht tegen betaling 
van de 4 dollars, die zij per jaar voor het lidmaatschap verlangt, Zo duur zijn wij niet. 
De contributie voor een geheel verenigingsjaar bedraagt voor 'Lo 
dan wel prompt betaald worden! Wij rekenen op Uw medewerking 

vn ui 
/ 9. 50, maar hij moet 

Overigens kunnen wij de leden, die goed Engels kennen, aanbevelen zich aan te sluilen bij de Herpe-
lologists League. Men komt daardoor in contact met herpetologen en amatour-herpetologen over de gehele 
wereld en ontvangt het in vier afleveringen verschijnende blad 'Herpetologica' met tal van terraristisch 
lielangrijke artikelen, met name over de kruipende dieren van de Verenigde Staten. De belangstellende 
wendc zich tot Major Chapman Grant, Rout I, Box 80, Escondido, California, U.S.A. 
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Walter Brenner, Crimmitschau, Oost-Duitsland 

Schildpadden en orchideen 

De bloei van mijn Cattlcya forbesii is mij een 
aanleiding mijn opnieuw ingerichte terrarium 
wat nader te beschrijven. Terwijl mijn eerste 
bak, waarover ik schreef in Lacerta, jaar-
gang 13 op bladzijde 77, ook bcdoeld was om 
er boomkikvorsen en dergelijke dieren in te 
houden, is deze tweede in hoofdzaak voor 
schildpadden bedocld en dan wel speciaal voor 

waterschildpadden. Dit terrarium is_ 86 cm lang 
en 40 cm breed, terwijl de hoogte ervan 71 cm 
bedraagt. Alle ruiten lopen in sleuven en kunnen 
weggenomen worden. De bodem bestaat uit een 
8 mm dikke Pertinax-plaat. Ventilatie-openingen 
bevinden zich rechts onder in de zijwand en 
links boven in de dekruit. In de 12 cm hoge 
bodembak is een even hoog, lichtgroen ge-
emailleerd waterbckken geplaatst, dat 50 cm 
lang en 30 cm breed is. Alle nog vrij geblcven 
ruimte links en rechts van het bekken en er 
achter is opgevuld met een fijne grindsoort van 
bruingrijze kleur. Een verwarmingskabel van 
4 meter lengte is gelegd door het grind en het 
bekken; water en „land" worden erdoor op 
temperatuur gehouden. Twee platte stenen en 
een stuk kurkschors maken het mogelijk dat de 
schildpadden gcmakkelijk het water kunnen 
verlaten. Ik heb er van afgezien ook een boom-
stam in het bekken te plaatsen, omdat het dan 
zeer wel mogelijk is, dat de bewoners van het 
terrarium op een kwade dag vastgeklemd raken 
en bovendien moet een tak waaraan middelgrote 
waterschildpadden werkclijk wat hebben, zo dik 
zijn, dat hij een betrekkelijk klein terrarium 
door zijn plompheid nogal zou ontsieren. Wel 
heb ik een flinke tak schuin door de bak aan 
fijne koperdraden opgehangen, ongeveer 20 cm 

boven de waterspiegcl. Op deze tak staan plan-
ten uit tropisch Amerika. De stam werd daartoe 
diep uitgchold en in vcrscheidene afdelingen 
gcsplitst, waardoor het mogelijk is de meeste 
planten een verschillende hoeveelheid vocht te 
geven, wat bij voorbeeld voor de Cattleya's, 
die in hun rusttijd vrij droog moeten blijven, 
heel belangrijk is. 

Het zal u wel intcresseren wclke planten er 
zoal in dit terrarium een plaats hebben ge-
vonden. Dat zijn dan vooral orchideeen: Catt-
leya porfia. C. forbesii, Scptotcs bicolor, Mar-
scilaria variabilis, M. variabilis var. Iutcum, 
M. machei, Dincma polybolbon, Onekctti mi-
croscopica, een Epidendrum van een mij niet 
bekende soort en Angraccum distichum. Deze 
laatste is wcliswaar Afrikaans, maar deze 
orchidec heeft zich zo prachtig ontwikkeld en 
bloeit zo rijk met fijne witte blocmen, dat ik 
niet van de plant kon scheiden en hem dus aan 
dit Amerikaanse gezelschap heb toegevocgd. 
De bromeliaceen zijn in het terrarium vertegen-
woordigd door Vriescs sptendens, Cryptanthus 
acualis. Tillandsia tcrmifolia, T. juncea, T. 
variegata, T. lonanthca en T. usneoides en ten-
slotte door Aechmea saurcolens. Zeer geschikt 
voor deze bak zijn de cactussen van het geslacht 
Rhipsalis; ik heb er R. pilocarpa, R. mescm-
brianthemoides, R. saglionis, R. robusta en 
R. rosea in geplant; dc laatste is met zijn talrijke 
rose bloemen wel de mooiste. Verder is dan nog 
een plaats gegeven aan Pcpcromia rubella, P. 
nummularifolia, Columnca allenii en Polypo-
dium vaccinifolium. Voor een deel zijn de 
planten al flink uitgegroeid en over een jaar 
ongeveer zullen ter weerszijden van de stam 

f 

Een aqua-terrarium voor moerasschildpadden, voorzijde. 
Foto: Walter Brenner 
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jonge scheuten afhangen. Dan zal het terrarium 
een aanzien hebben gekregen dat het mogelijk 
maakt zich voor te stellen, dat mijn schildpadjcs 
leven op een zandbank in een rivier, onder de 
beschutting van een dichtbegroeide tak van een 
aangespoeldc boom. 
De emaille bak werd gekozen met het oog op 
het schoonhouden van het terrarium. Bij schild-
padden is het water spoedig verontreinigd door 
etensresten en uitwerpselen. Een dergelijke vijver 
is in een ommezien schoon te krijgen, vooral als 
hij, zoals bij mij, door een kraan open tc zetten 
leegloopt in de dakgoot van het huis. 
W a t dc bewoners betreft, moet gezegd worden, 
dat het allerminst gemakkelijk is om water-
schildpadden uit tropisch Amcrika te krijgen, 
temcer omdat dc belangstelling uitgaat naar 
kleinblijvende soorten. Ik in mijn bak dan ook 
allcen een tweetal Kinostcmon scorpioides. Nog 
twee exemplaren zijn mij toegczegd. Deze 
schildpadden zijn heel prcttigc terrariumdicren. 
Overdag zijn zc lang niet traag; ze hebben 
steeds belangstelling voor voedsel en eten ook 
zowat alles wat men hen voorzet. Vooral slak-
ken zijn zeer in trek. Plantenkost wordt ver-
smaad. 

terrarium. Ik heb het intussen weer eens gefoto-
grafeerd en het is duidclijk dat in die korte tijd 
de plantengroei in de bak aanzienlijk voller is 
geworden. De waterbak blijkt een groot succes. 
Zij kan 18 liter water bevatten; de schildpadden 
hebben er genoeg ruimte in en gedijen best. 
De afvoer van het bassin maakt het ledigen en 
doorspoelen ervan zo gcmakkelijk, dat ik ieder, 
die te maken heeft met het schoonhouden van 
een terrariumvijver, deze oplossing zeer kan 
aanbevelen. 
De Kinosternons zijn geducht gegroeid en 
meten nu ruim 10 cm. Mij is nu geblcken, dat ze 
uit Brazilie afkomstig zijn. Ik ben nog in het 
bezit gckomen van een Noordamerikaanse 
watcrschildpad, een Graptcmys p. psetidogeo-
grafica, een beest uit Florida, dat eigenlijk niet 
helemaal in dit milieu thuishoort, maar nicttemin 
een zeer gewaardecrde aanvulling is; het is hier 
in Oost-Duitsland al heel moeilijk om aan 
buitenlandse repticlen en amphibien te komen. 
De cetlust van de schildpadden is enorm. Ze 
kunnen wel iedere dag een flinke portie ver-
werken, maar Dr. Heinz Wermuth schreef mij 
eens, dat ik ze maar om de twee of drie dagen 
moest voederen en ook Dr. Jahn schrijft voor. 

Hot aqua-terrarium, achlurzijde. 
Foto: Walter Brenner 

Ik heb slechts een maal kunnen waarnemen dat 
een van de dieren het water vcrliet. Of dit 
's nachts vaker gcbeurt. kan ik niet met stellig-
hcid verklaren. Ik hoop later, als ik meer exem-
plaren van deze soort heb. wat meer over hun 
doen en laten te weten te komen. Deze dieren, 
die zowat 14 cm lang kunnen worden, hebben 
een prachtig getckend rugpantser. 

Crimmitschau, 11 September 1957. 

Enkele maanden gclcden beschreef ik u mijn 

dat zc elke week twee vastendagen moeten 
hebben. Ik voer ze om de andere dag en 
gewoonlijk geef ik de enc maal tamelijk veel, 
de volgendc betrekkelijk weinig. Het is namelijk 
van b'elang de dieren de gelegenheid te geven 
hun voedsel vollcdig tc vertcren, omdat licht 
stoornissen in de spijsvertering optrcden. 

Crimmitschau. 18 novembcr 1957. 
TURTLES AND ORCHIDS 
A description of a heated terrarium, planted with 
orchids and populated with neotropical turtles. 

Bij de Imporidienst: een overschoi aan: 
Smaragdhagedissen, Padhagedissen, Halsbandleguanen 
en Schorshagedissen 
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Jiri Houba, Praag: 

De grashagedis, 
Lacerta taurica Pallas 

Terrariumhouders in Tjechoslowakije hebben 
bijzondere belangstelling voor de Grashagedis, 
Laccrta taurica. Deze soort komt in dat land 
niet voor, maar het nicest noordelijkc dcel van 
haar verspreidingsgcbicd, de omgeving van 
Budapest in Hongarije, ligt vlak bij dc Tjecho-
slowaakse grens. Het gebied waarover de Gras-
hagedis verbreid is, is groot en strekt zich uit 
van het zuidwestelijk deel van Rusland, over 
Rocmenie, Hongarije en Yugoslavie, Albanie, 
Noord-Griekenland, Bulgarije tot in Europees 
Turkijc. 
Ik heb een paartje van deze dieren gehad, dat 
volgens Zdenek Vogel uit Hongarije kwam. 
Het mannetje was 16.8, het wijfje 17,3 cm lang. 
Het waren tcre, slanke becstjes, die veel op 
Lacerta muralis muralis leken, maar zich op 
het eerste geztcht al duidclijk van deze ondcr-
schcidden door hun veel kortere staarten. Ook 
de poten van Laccrta taurica zijn korter dan 
die van dc Muurhagedis, die mede daardoor 
een kwiekcrc indruk maakt. In een tamelijk 
klein terrarium zijn beide soorten niet gocd 
samen te houden. De onvcrdraagzame, vecht-
lustige en forserc Muurhagedissen gunnen de 
Grashagedissen geen rust en zullen hen spoedig 
doodjagen. 
Dc kicuren van Laccrta taurica zijn niet gc-
makkelijk tc beschrijven. Mijn beide exemplaren 
hadden een groene rug. maar het groen was bij 
het mannetje opvallender en bcslocg een groter 
oppcrvlak dan bij het wijfje. Ook in de verdere 
tekening zijn beide geslachten verschillend. Het 
lichaam, dat voor dc rest bruinachtig van kleur 
is, vertoont bij het wijfje een donkere marmer-
tekening met hier en daar een enkele bijna 
:warte vlek, terwijl het mannetjc gesicrd is met 
enkele onregclmatige rijen duidclijke zwarte 
vlekken. Beneden op de flanken bevinden zich 
blauwe vlekjcs. De keel van het mannelijkc 
dier is blauw, zijn buik oranje. Dc onderzijde 
van het wijfje is geelwit. 
Volgens Stepanek wordt Laccrta taurica ge-
kenmerkt door een korte, hoge kop, een krans 
van korrelschubjes rond dc schilden op het 
bovenstc ooglid, door vicr bovenlipschilden aan 
iedere kopzijde, door het bezit van een enkcl 
postnasaal schild, terwijl dc neusgaten bij deze 
soort zich niet in het midden, maar aan de 
voorrand van de neusgatschildcn bevinden. 
De Grashagedis is een heel wat gevoeliger tcr-
rariumbewoner dan dc Muurhagedis, welkc 
laatste beslist gemakkelijk enige jaren in het 
terrarium gchouden kan worden. 
In een provisorisch terrarium van 40 x 25 x 25 

cm heb ik mijn gloeilamp, die in een kapje 
in het met gaas bespannen dekscl was aange-
bracht. De stenige, voor het grootste deel met 
beukenbladcren bedektc bodem bevicl dc dieren 

Grashagedis, Laccrta laurica taurica P a l l a s . 
Foto: Jiri Houba 

klaarb'Iijkelijk niet. Ze waren buitengewoon 
schuw en aten slecht. Veel beter bleek een 
bodem van graspollen tc voldoen. wclke op een 
laag van fijne kiezelstcentjes en een mengscl 
van zand en turfmolm waren gelcgd. Achter 
in het terrarium waren twee pollen rietgras, 
opgepot in ondicpc bakjes, geplaatst. Tenslottc 
was er het vocder- en drinkwaterbakje. Een 
dergelijk milieu van ongelijke graspollen, zorg-
vttldig vochtig gehouden bij temperaturen, die 
schommelen van 30 tot 10 graden C , stond 
dc hagedissen aan. Ze vervelden regelmatig en 
dc huid glansde over het hele lichaam. Zc aten 
allerlei insekten, vooral kleine krckels en ook 
meeltorren uit het voedcrbakje. Na zonneschijn 
en ook 's nachts kropen ze weg in het rietgras. 
Hun dagclijkse activiteit begon gewoonlijk met 
een klimpartij op dc takken, die tegen dc ach-
terwand waren bevestigd. Met het verdere 
onderzoek van het terrarium, waarvoor het 
lampje iedere dag weer de cnergie kon ver-
schaffen, zijn de hagedissen in dc 26 maanden 
van hun verblijf in de bak, nooit klaargekomen. 
Op pogingen om tc ontsnappen heb ik ze dan 
ook nooit bctrapt. 
Laccrta taurica kan met succes gehouden wor-
den in een tamelijk vochtig en gocd verwarmd 
terrarium, dat veel schuilhoekjes heeft. Aan 
geschikt voer mag het natuurlijk niet ontbreken. 

Bij de nedactie: een ernstig tekont aan: 
goede antlkelen en illustnatiemateriaal 
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H. Schurrenberger, Agedabia, Cyrenaica. Libye: 

Aquatiel levende Psammophis schokari in Fezzan 
In alle mij ter beschikking staande literatuur 
wordt als woongebied van Psammophis schokari 
( F o r s k a 1) uitgesproken woestijngebied gc-
noemd. En inderdaad, in Cyrenaica vond ik 
deze slang in de vegetatie-arme, overdag droge 
streken. 

op verdere b'uit liep ik tenslotte door de oase 
zelf heen en plotseling zag ik een Psammophis 
schokari in zo'n „bir" verdwijnen. De slang 
bleef ongeveer 20 minuten onder water. Toen 
ben ik alle putten en kanalen in de omgeving 
gaan onderzoeken en ik ontdekte in totaal 

• H M M m 

Biotoop van Psammophis 
schokari in de oase Serde-
les, Fezzan, Lybie. 
Foto: H. Schnurrcnberger 

Tijdens een verblijf in Fezzan, in het zuidwestcn 
van Libye, had ik in het voorjaar van 1957 de 
gelegenheid enkele tochten tc maken in de nabijc 
omgeving van mijn standplaats, Serdelcs (of 
El Avienat), een klein dorp helemaal in het 
westen, omgeven door zand- en steenwoeste-
nijen. De oase zelf is rijk aan gegraven watcr-
lopen en putten, die ,,Bir" genoemd worden. Als 
eerste doel koos ik de zandwoestijn ten zuiden 
van de oase, die mij, behalve enkele hagedissen, 
niet veel interessants opleverde. Zonder hoop 

minstens twintig van dczc slangen, waarvan de 
meeste op mijn nadcrbijkomen het water in 
vluchtten. Meer dan tien meter van het water 
vcrwijderd vond ik niets, ook niet in de uit-
gedroogde ,,birs", zelfs als die, evenals die 
waarin water stond, begroeid waren met hoog, 
rietachtig gras. Dc slang schijnt zich hier 
gewend te hebben aan het door de mens op 
kunstmatige wijze voortgebrachtc milieu en dat 
boven hun oorspronkelijke woongebied, de zand-
en steenwoestijn, tc prcfereren. 

Psammophis schokari, die 
juist een vogel heeft buit-
gemaakt. Opname in dc 
vrije natuur. 
Foto: H. Schnurrcnberger 
les,, Fezzan, Lybie. 

w 
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Van drie exemplaren Psammophis schokari heb 
ik de maaginhoud onderzocht, wclke uitsluitend 
uit resten van vogcls bcstond. 
A Q U A T I C LIFE O F P S A M M O P H I S SCHOKARI IN 
FEZZAN 
Acco rd ing to l i t e r a t u r e t he s n a k e Psammophis schokari 
l ives in de se r t s wi th l i t t le v e g e t a t i o n , dry in day- t ime . 
In Se rde l e s , s o u t h w e s t e r n pa r t of Libya, t he s n a k e w a s 
found exc lu s ive ly in t he d i rec t v ic in i ty of i r r igat ion 
cana l s and we l l s . W h e n on flight, t he an ima l s dis-
a p p e a r e d in the w a t e r for a c o n s i d e r a b l e t ime. T h e 
s t o m a c h s of t h r e e s p e c i m e n s c o n t a i n e d r emains of 
b i rds . 

Ledenlijst 
W e d e r o m heeft 'Lace r t a ' een actief lid v e r l o r e n . 
Dr. J . R. P l an t enga en zijn e c h t g e n o t e uit Ni jmegen 
zijn bij e e n a u t o - o n g e l u k op de A u t o b a h n bij Burgau 
in W e s t - D u i t s l a n d om h e t l even g e k o m e n . Dr. Plan-
t enga w a s s e d e r t begin 1956 lid van onz e V e r e n i g i n g . 

Nieuwc leden: Ri tsma, N.T. , R a p e n b u r g 79, Amster -
d a m - C ; H. Lehmann , W i e s e n t h a l s t r a s s e 29, M c e r a n e 
(Sachscn) Dui t s l and ; I?onde, D. de , p .a . Fam. de J o n g , 
G o e d e h o o p s t r a a t 233b, Ro t t e rdam-Z . ; Libourel , Ir. H., 
W a g e n a a r w e g 22, Den H a a g ; Polz, Fr., Radbruch , 
Landkrc i s Marburg, Du i t s l and ; Groot , J . J. M. de, 
Lange Kerks t r aa t 76b, S c h i e d a m ; Z.M.o.a . School der 
Ned . M e t t r a y , M e t t r a y w e g 6, Eefde; A k k e r , Ir. W . G. 
van den, Effa thalaan 38, V o o r b u r g ; A n d r i e s s e n , A. A. , 
N i e b o e r w e g 282, " s -Gravenhage . 

Opzeggingen: Sclwap, M. W., A m s t e r d a m ; Boer, 
J . C. de , U t r e c h t ; W e s d o r p , R., A l k m a a r ; Ins t i tu te of 
Zoology , A c a d e m i a Sinica , Pek ing ; T h e Library , 
A c a d e m i a S in ica , Pek ing , C h i n a ; Pri l lwitz, P., Heem-
s t e d e . 

Adre swi / z jg /ngen : Sche rpne r , Chr. , thans Homburge r -
s t r a s s e 22, F rankfur t /M. , Du i t s l and ; Cooman , R., 24, 
Rue de I ' a b b a y e , St. Ghis lan (Hinaut ) , Belgie ; No l t en , 
H. M a c k a y s t r a a t 42, Z u t p h e n ; Heusden , J. L. van, 
t h a n s van O s t a d e s t r a a l 123 hs, A m s t e r d a m ; Bisschop-
pel i jke K w e e k s c h o o l , t hans R o m e r k e r k w e g 2, Bever-
wijk; M a r t e n s , J . M. H., St . L a u r e n s l a a n 15, Breda; 
Berg, G. v a n den , t h a n s Que l l i j n s l r aa t 78 III, Ams te r -
dam-Z. ; Melis , F. A., t h a n s H e n r i e t t e R o n n e r w e g 16 hs, 
A m s t e r d a m - Z . ; Ho l she imer , J . P., t h a n s v a n ' t Hoff-
laan 22, E n s c h e d e ; O y e n , W. G. v a n , t hans Spot-
v o g e l l a a n 48a, Den H a a g . 

Vraag en Aanbod, ruilrubriek 
Ter o v e r n a m e a a n g e b o d e n een b e p l a n t en bevolkt 
t rop isch a q u a r i u m , 80 x 40 x 40 cm, met pomp, e lec-
t r i s che v e r w a r m i n g en t h e r m o s t a a t . G e v r a a g d een 
t e r r a r ium v o o r h a g e d i s s e n , g r o o t t e o n g e v e e r 80 x 35 
cm, hoog 70 cm. D. de J o n g , G o e d e h o o p s t r a a t 23b, 
Rot te rdam-Z. 

Op het vaak hcrhaalde verzoek van vele leden 
in het buitenland — hun aantal is in dc laatste 
jaren sterk toegenomen — hebben wij besloten 
een belangrijk gedeelte van de in Laccrta ge-
publiceerdc artikelen kort in het Engels samen 
te vatten. Deze resume's hebben hoofdzakclijk 
ten doel slechts aan te geven, waarover de 
onderhavige artikelen handelen en zijn dus niet 
bedoeld als verkorte weergaven van de opstel-
len. Wij hopen hierdoor een beter contact met 
onze buitenlandse leden te krijgen. 
Het is met opzet, dat wij voor dc samenvat-
tingen de Engelsc taal kozen. De belangstelling 
voor ons blad is uiteraard in Duitsland bijzonder 
groot — men heeft ons zelfs eens om een geheel 
Duitse uitgave van Laccrta verzocht! — maar 

Gezochl a l le soor t en dode t e r r a r i u m d i e r o n geconser -
veerd in formal ine 4 */o, zo mogel i jk m e t g e g e v e n s 
ove r v i n d p l a a t s . G. J . Mar inke l l e , Med . drs . , School -
s t r aa t 30, Ut rech t . 

Ons lid G. F. Mos , S c h w e r i n k a d e 47, Loosdu inen , Den 
Haag , biedt t e k o o p a a n een mooi , so l ide insec ta r ium, 
gehee l van s t ev i g hoeki jzer , g e p l a a t s t op een tafel , 
m a t e n 40 x 40 x 60 (hoogte) cm, t a f e lhoog te 90 cm. 
Ruiten s c h u i v e n d en u i t n e e m b a a r . Prijs / 35,—, 
De Heer A. A n d r i e s s e n , N i e b o e r w e g 282 te Den H a a g 
wil zijn O p h e o d r y s a e s t i v u s ru i len tegen een t e r r a -
r ium met a fmet ingen v a n 100 x 40 x 50 cm, of t e g e n 
woes t i jnhaged i s sen , b .v. Uta s t a n s b u r i a n a . 

Van de bibliothecaris 
Aanvulling boekcnlijst: 
459 Natur und Volk, Berichl de r S e n c k e n b e r g i s c h e n 

N a t u u r f o r s c h e n d e n Gese l l schaf t , Band 87, 1957 

it io.-) 
460 W a n , Band 86, 1956 ( / 10,—) 
461 Idem, Band 85, 1955 ( / 10,—) 
402 Idem, Band 84, 1954( / 10,—) 
463 Ildem, Band 83, 1953 [f 10,—) 
464 /dem, Band 82, 1952 ( / 10,—) 
465 Idem, Band 81, 1951 ( / 10,—) 
466 Idem, Band 80, 1950 ( / 10,—) 
467 Laccrta, J a a r g a n g XV, oct . 1956—sept. 1957 ( / 5,—) 
468 Copeia 1957 ( / 10,—) 
469 Die Aquarien und Terraricn Zeitschrilt, DATZ 10. 

J a h r g a n g 1957 ( / 5,—) 
470 Aquarien und Terrarien, 4. J a h r g a n g 1957 ( / 5,—) 
471 Zeitschrilt lur Vivaristik, 3. J a h r g a n g 1957 ( / 2 , — ) 
472 Du und das Tier, 9. J a h r g a n g 1957 [f 5 ,—| 
473 Bif/ciorp-GeJuitien, 4e en 5e j a a r g a n g 1955-1957 

( / 2 . - ) 
474 Amoeba. 33e j a a r g a n g 1957 ( / 2,—) 
475 Mic rowere ld , 12e j a a r g a n g 1957 ( / 2,50) 
476 Les fValuraJisfes Beiges , T o m e XXXVIII 1957 

( / 2,—) 
477 Beaulortia, Vo l . 5, n o ' s 42—67, 1955-1957 ( / 2 , 5 0 ) 
478 Okvariel, A rg . 31, 1957 ( ( / 1,—) 
479 Dansk Akvaric Blad, J a a r g . 60, 1957 (f I,—) 
480 De Levende Natuur, 60e j a a r g a n g 1957 (f 4,—) 
481 Dnnsk A k v a r i e Blad, j a a r g . 1957 ( / 1,—) 
482 Artis, t w e e d e j a a r g a n g , 1956-1957 ( / 1,—) 
483 Beaulortia, vol . 6. nos . 68—78, 1957-1958 ( / 4,—) 
484 Nalura, 54e j a a r g a n g 157 ( / 2 , 5 0 ) . 

Boekaankondiging 
Wij m a k e n o n z e lezers a t t e n l o p de zeer b e l a n g w e k -
k e n d e d i s se r t a t i e van Dr. F. f. Brouwer , w c l k e gewijd 
is aan he t l even en w e r k e n v a n E. H e i m a n s . Deze 
pub l i ca t i e is in b o e k v o r m u i t g e g e v e n door J . B. W e l -
t e r s ' U i tgeve r smaa t s chapp i j N . V . te G r o n i n g e n ^ o n d e r 
de t i te l : L e v en en W e r k e n van E. H e i m a n s en de 
Opbloei der N a t u u r s t u d i e in N e d e r l a n d in he t begin 
van de Twin t ig s t e Eeuw. Dc prijs van he t w e r k be-
tlraagt / 16,50. 

blijkens de jarenlange lidmaatschappen van de 
meeste leden in Duitsland, kan men daar met 
het Ncderlands heel gocd overweg. Doch in de 
landen, waar men talen sprcekt die minder 
vcrwant zijn aan de onze, biedt het Engels de 
beste verwachtingen. 
Wij vertrouwen, dat onzc Nederlandse leden 
tegen het opnemen van deze samenvattingen, die 
natuurlijk enige plaatsruimte vergen, geen be-
zwaren zullen hebben. 
Wij betuigen Dr. A. A. Botter te Haarlem, die 
zich met het samenstellen van dc 'summaries' 
heeft willen belasten en het ons daardoor 
mogelijk maakte onze buitenlandse leden deze 
dienst te bewijzen, gaarne onze hartelijke dank! 

Red. 

Een kleine koerswiiziging 

71 



Boekbespreking 
Prof. Dr. K. P. Schmidt en Dr. R. Inger, 'Replilien', 
Knaurs Tierreich in Farbcn, Band II, uitgavc Droc-
mer'sche Verlaganstalt, Th. Knauer Nachl., Munchen, 
1957, Duitse bewerking van Dr, H, Wermuth. 311 pg,, 
280 foto's, waarvan 145 in kleuren. Prijs D.M. 29,50. 
Daar is dan nu een groot, modern boek verschencn, 
dat leken op aantrekkelijke wijze nader wil brengen 
tot de repticlenwereld; voor het eerst sedert Brehm's 
'Tierleben' verscheen weer een werk met een speciaal 
deel over reptielen, Het Is geen eenvoudige opgave 
om een groep dieren, waarvoor men in het algemeen 
niet veel belangstelling heeft, op aanvaardbare wijze 
voor een groot publiek te besprcken. Het is dc grole 
verdienste van de schrijvers — en zeker ook van de 
bewerker — een boek samengesteld te hebben, dat 
wetenschappelijk volkomen verantwoord en bovendien 
uitermate boeicnd is. De knap geschreven en voor-
treffelijk bewerkte tekst, die exact, onderhoudend en 
vaak fijn geestig is, en de meesterlijke illustraties 
maken het openslaan van dit boek iedere keer 
opnieuw tot een feestelijke ervaring. 
Hoe lerdege Dr. Wermuth dit van origine Ameri-
kaanse werk heeft bestudeerd in verband met de 
herschepping ervan in het Duits, blijkt wel heel 
duidelijk uit de opmerkingen die hij in een kort 
voorwoord maakt. Het is vooral aan hem te danken, 
dat niet-Amerikaanse reptielen — vooral Europesc — 
meer aandacht kregen. Ook heeft hij alle genoemde 
dieren een populaire Duitse naam gegeven — in vele 
yevallen was dat voor het eerst — met grote kennis 
van zaken, van dieren zowel als van de reeds be-
staande namen gedaan. 
Na een inleidond hoofdstuk over de positie van de 
reptielen in het dicrenrijk, hun oorsprong, anato-
mische bijzondcrheden, voortplanting en het pheno-
meen van hun 'koudbloedigheid', komen de levende 
vormen, in de vier orden waarin ze gerangschikt zijn, 
ter sprake: de schildpadden, de brughagedis, de 
krokoditlen en de beschubde reptielen, hagedissen en 
slangen. Iedere reptielenorde wordt vooraf kort in 
het algemeen besproken, daarna komen de soorten 
familic na familie aan de beurt. In de vcrstrekte 
gcgevcns is het werk gewoonlijk beperkt tot opgave 
van de vindplaats, de grootte, het uiterlijk, de levens-
wijze en biologische bijzondcrheden. 
Een zeer belangrijk onderdeel van dit boek vormen 
de uitzonderlijk fraaie foto's, waarvan er vele ge-
klcurd zijn. Een belangrijk gcdeelle van dc afge-
beelde dieren heeft voor de opnamcn moeten poseren 
en dat heeft meestal zeer goede habitus-foto's opge-
leverd. Opmcrkelijk zijn de vreemde, felgekleurde 
achtergronden van vele der kleurenfolo's; gewaagd 
maar heel geslaagd. Afbeeldingen van dieren in actie-
houdingen vinden we maar weinigc, maar die enkele 
platen zijn dan ook zeer mooi (Coieonyx variegata, 
Diadophis punclatus). Foto no. 33 (Anolis equestrisj 
getuigt duidelijk van een zeer geschrokken dier en 
een gekweld fotograaf; de hagedis is in zijn don-
kerste kleuren afgebeeld, ineengedoken op ccn tak, 
de rug gekromd, de kop tegen de ondergrond gedrukt 
en de ogen wijd opengesperd. Een goede afbeelding 
van de karakteristieke angstreaclie van deze hage-
dissen; men heeft verzuimd daarop te wijzen. 
Schrijvers, bewerker en uitgever van dit boek ver-
dienen onze lof en erkentelijkheid voor hun zo fraaie 
bijdrage in de populaire herpeloloqische literatuur. 

L. W. 

Dr. W. Klingelhoffer, 'Tcrrarienkunde', 3. Teil. Echscn 
2. Auflage, herausgegeben von C. Scherpner, Alfred 

f\t the repeated request of many of our members 
in foreign countries, our Society had decided 
to sumarize in English language the mayority 
of the articles published in its journal. These 
summaries, which are quite brief, are meant to 
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Kerncn Verlag, Stuttgart, 1957, pp. 264, 216 Abb., 
D.M. 24.50. 
De derde band van Klingelhofler's 'Terraiienkunde' 
in de nieuwe uitgave is geheel aan hagedissen, de 
meest populaire terrariumdieren gewijd. Een op het 
eerste gezicht nog onoverzichtelijk boek; de volg-
orde van bespreking der hagedissen zal nogal vreernd 
lijken en zeker zal het de terrariumhouder, die niet 
al tamelijk veel van zijn dieren alweet, moeilijk val-
len om in dit boek iets op te zoeken. De toezegging 
van een uitvoerige index in het vierde deel moge 
hem echter geruststellen. 
De schrijver behandelt dc stof in acht hoofdstukken, 
naar een indeling, die terrariumkundig wel bevredi-
gend is. Het is voor dc hand ligejend om groepen 
van hagedissen te kiezen, die in terrarislisch opzicht 
bij elkaar horen en het is daarom, dat men de 
gecko's in een hoofdstuk behandeld vindt, terwijl 
Agamen en Leguanen over vier hoofdstukken zijn 
verdeeld. De dieren komen in zodanig verband aan 
de orde, dat de soorten die op ongeveer gelijke wijze 
in het terrarium verzorgd moeten worden, bijeenstaan 
En de wijze van verzorging wordt bijvoorbceld be-
paald door het voorkomen in de natuur, door de 
levenswijze, maar evenzeer ook door de grootte van 
de dieren. 
Naarmate de hagedissen belangrijk zijn als tcrrarium-
dler — naarmate het dus gemakkelijker is ze te krij-
gen — verstrekt het bock uitvoeriger gegevens over 
hen. De belangrijkste daarvan zijn suggesties voor 
de lerrariuminrichting en de wijze van verzorgen. 
Veel nadruk wordt steeds weer in dit boek gelegd 
op het bclang van milicu-terraria. In verband daar-
mede worden uiteenzettingen over het natuurlijke 
milieu van vele dieren gegeven en een grote ver-
scheidenheid van hagedissen met een verschillende 
lichaamsbouw en levenswijze naar voren gebracht, 
welke zeer tot een helder terrariumkundig inzicht 
van de lczer bijdragen. Vooral in dit opzicht is het 
boek buitengewoon geslaagd. Ook hier is weer de 
verzamcling besproken dieren zodanig, dat men nooit 
vergeefs naar een goede verzorgingswijze zal hoeven 
te zoeken. 

De onvolkomenheden van het werk zijn klein en 
voor de terrariumkunde vaak van weinig betekenis. 
Waar snrake is van Chalcides c. chalcides en C. 
c. striatus, lezcn wij, dat 'beide Arten gemeinsam in 
Algerien vorkommen', terwijl het hier ondersoorten 
betreft, die juist ondersoorten zijn, omdat ze nergens 
'gemeinsam" voorkomen. Hier en daar vinden wij 
een onjuiste technische naam (Cyclura lophoma, 
Sauromalus atcr). De bespreking van het geslacht 
Gonocep/ia/us als dieren voor het woestijnterrarium 
en van Anolis als hagedissen van het tropisch regen-
woud is niet gclukkig, want tamelijk vole soorten van 
het eerste geslacht behoren tot de weinige echte 
regenwoudhagedissen, terwijl het merendeel van de 
Anolissen eurytopisch is en enkele van hen (A. cris-
tatedus) woestijnhagedissen genoemd mogen worden. 
De technische verzorging van het boek is uitstekend 
en het munt uit door goede illustraties. Ook in deze 
band treffen wij 4 geklcurde platen uit de Datz aan. 
'Tcrrarienkunde' is waarlijk het boek, dat wij nodig 
hebben. 

L. W. 
Ten gerieve van belangstellende Laceria-leden zullen 
wij bij voldoende deelname een aantal exemplaren 
van dit werk, ook van de twee eerder verschenen 
delen, kopen en doorgeven aan degenen, die zich 
daar voor melden bij de redactie. De toezending kan 
echter niet anders dan onder rembours plaats hebben. 

indicate the contents of the publications only; 
they are not intended as complete repetitions of 
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