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Poiychrus mar moral us en Anolis bimaculatus bimuculotus-, de Anolis, bedreigd door dc "Bonte Leguaan',
staat op het punt om te vluchten.
Bij "imponeerhoudingen* van hagedissen zijn drie
geheel vcrschillende bedoelingen moyelijk: dreigen,
waarschuwcn en bekoren. Waar de dreiyende hagedis
tracht lot een gevecht te komen, waarbij gcbeten
wordt, probeert de waarschuwende hagedis juist een
gevecht le vermijden. De gedraijingen van zulkc
dieren, dc lichaanishaudingen en -bewegingen, zijn
even verschillend als hun bedoelingen. Bij slangcn

daarenteyen is het vaak heel moeilijk om uit tc maken
of zij onder bepaalde omstandigheden dreigen of
waarschuwen, m.a.w., of zij zullen aanvallen of
vluchten.
Poiychrus marmoralus is een boshagedis uit Suriname,
die in zijn gedrag, het gebruik van zijn ogen en
staart en in zijn bewegingen vcel overeenkomst vertoont met het kameleon; Anolis bimacuialus is de
cjrote, scliuwe boomhagedis van Sint Eustatius, Nederlandse Aniillen.
Foto: L. Wijffels
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P. de Grijs

de Mopskopleguaan

Naar een artikel in dc Blatter fiir Aquarienund Terrarienkundc, Band 25, 1925,
Het jaar 1924 bracht voor het eerst weer na
de eerste wereldoorlog enkcle zeldzamere soorten
reptielen, onder andere
Mopskopleguanen,
Uranoscodon
supcrciliosum,
waaraan waarnemingen in gevangenschap nog ontbreken.
Prof. L o r e n z - M i i l l e r heeft deze dieren
bij hun leven in de vrije natuur geobserveerd.
Hij vond ze in oerwouden, vooral langs waterlopen, waar zij zich ophielden op boomstammen
dicht bij de grond, om bij de minste rustverstoring in het water te vluchten, waarin ze zich
op de bodem bleven schuilhouden totdat het
gevaar geweken was.
Uranoscodon is een hagedissengeslacht uit de
grote familie van de Leguanen, door B o u1 e n g e r gerangschikt tussen Basiliscus en
Enyalioidcs. W a t de lichaamsvorm betreft, lijkt
Uranoscodon
veel op de bekende Groenc
Leguaan, Iguana, maar hij heeft niet als deze
een keelzak, en een rugkam van kleine, lage
schubben; slechts op de nek staan wat hogere
stekclschubben. De kop is kort en stomp, van
boven gczien zeer breed tussen de ogen; de
canthus rostralis (neuslijst) is scherp hoekig en
sterk ontwikkeld, zet zich boven de ogen voort
in een sterk verhoogde superciliare lijst (wenkbrauwlijst) die ter hoogte van de achterkant
van het oog in een punt uitloopt en dan plotseling geheel naar voren afbuigt. Deze hoge
koplijst geeft het dier een eigenaardige uitdrukking, welke de naam Ophryocssa verklaart,
wclke G r a y hem oorspronkelijk gegeven heeft,
Ophryoeis = trots, hovaardig. De grote, donkerc ogen, die overdag nooit gesloten worden,
zoals de Lacertiden wel graag doen als zij in
de zon liggen, de sterk ontwikkelde ledematen
en de zijdelings als een zaag getande tenen, zijn
kenmcrkend voor deze hagedis. Een keelzak
ontbreekt; toch kan het dier in opgewonden
toestand de keel als een zak opblazen.
Het heeft er de schijn van, dat dc klcuren van
deze hagedis, schutkleuren zijn; als hij op de
ruwe bast van een boomstam zit, is hij vaak
bijna niet te zien. Dat komt in hoofdzaak, omdat de huid van het dier er uit ziet, alsof hij
met stof is overdekt; de eigenlijke kleur van het
dier komt pas duidelijk te voorschijn als de
huid natgemaakt wordt. De bovenzijde van het
lichaam vertoont dan een grauw-gelc kleur zondcr enige markante tekening, terwijl zich op de
flank een duidelijkc lichte langsstrccp aftekent.
Het vermogen om van kleur te vcranderen is
gering en beperkt tot een donkerder of lichter
worden.
De behoefte aan voedscl bij Uranoscodon is
aanzienlijk, evenals die aan vocht. Mcrkwaardig
is, dat deze dieren bij betrekkclijk lage tempcraturen (15 graden C.) en het ontbreken
van zonneschijn, hun ectlust blijven behouden.
Ik

Bcwcrking: A. Th. Reijst.
Zij zoeken zelden zonneschijn op, zoals meestal
andere hagedissen met ijvcr doen, maar zijn er
onvcrschillig voor, mogclijk omdat zij bij hun
leven in vrijheid, onder het dichte loverdak van
het tropenwoud en bij hoge luchttcmpcraturen.
geen grote behoefte aan zonneschijn hebben.
Zoals Prof. L o r e n z - M u l l e r
waarnam,
geeft dc Mopskopleguaan aan een verticalc
houding tegen een boomstam boven alle andere
de voorkeur. Ook in gevangenschap doen de
dieren het en ook de rusthouding 's nachts is
uitgestrckt op een verticaal ruw oppervlak,
waarbij zeer waarschijnlijk vooral dc gekielde
buikschubben afglijden voorkomen.
Een dier dat zich vcel beweegt schijnt de
Mopskopleguaan overigens niet te zijn en het
zijn meestal slechts kleine bewegingen van de
kop, die verraden, dat het dier belangstelling
heeft voor zijn omgeving. Wij kennen veel
hagedissen, die juist door zich niet te bewegen
ontsnappen aan vele van hun vijanden; zij
maken zich uit de voeten als de vijand te
dicht nadert. Sommige soorten hebben deze
eigenschap zo sterk ontwikkeld, dat zij er steeds
de voorkeur aan geven zich te verbcrgen en
haast niet meer tot snelle bewegingen in staat
zijn. Een Spaans spreekwoord zegt dan ook
heel juist, dat een kameleon verloren is zodra
het gczien is. Nu is dat bij de Mopskopleguaan
niet het geval, want zijn vlucht is snel en
handig.
Toen ik in de maand juni van 192-1 een Mopskopleguaan in mijn bezit kreeg, dacht ik, dat
het dier drachtig was. Het duurde echter tot
16 September voordat een ei werd afgezet. Het
dier maaktc bewegingen alsof het wilde excrementcren en even later vond ik het ei. In de
loop van die 16e September volgden nog drie
cicren, in de nacht op de 17e werden weer drie
cicren afgezet en in de loop van de dag nog
eens dat aantal, zodat het totaal tien stuks
bedrocg. O p de avond van de 18e volgde het
clfde ei en op de 27ste werd het twaalfde en
laatstc ei afgezet. De hagedis keek niet naar de
cicren om, zocht klaarblijkelijk ook geen speciaal plekje voor de cierafzetting, maar liet de
eitjes eenvoudig vallen op de plaats waar zij
zich bevond. Het grootste deel der cicren, die
in een met vochtig mos gevuld bakje werden
overgebracht, blcck onbevrucht te zijn. In enkele
dcr cieren begon zich het embryo te ontwikkelen. maar ook deze eieren zijn door vcrschillende oorzaken, te veel of te weinig vocht,
beschadiging, slakkenvraat, verloren gegaan;
het laatste zes maanden nadat het was afgezet.
Dit laatste ei bevattc een geheel ontwikkeld
jong, dat reeds gekleurd was en waarschijnlijk
bijna klaar was om de eierschaal te verlaten.

L. Wijffels,

's-Hertogenbosch:

'n „ B e e n d e r g e c k o " , vervolg en slot

llomidactylus llaviviridus

Foto: L. Wijffels

Kort nadat de hcer Roelofs verslag had gedaan
van zijn ervaringen met de vreemde gecko, die
hij op zo'n wonderlijke wijze in zijn bezit krccg,
werd hij genoodzaakt zijn terrarium op te ruimen en de bewoners ervan van dc hand tc
doen. Z o kreeg ik dan de hagedis tcr woon en
het leek alsof hij het bij mijn Anolissen best
naar zijn zin had. Maar tot mijn schande moet
ik bekennen, dat de vrcugde niet lang geduurd
heeft, want de gecko ging plotseling dood,
toen hij nog geen maand in mijn terrarium had
gelcefd. In het Rijksmuseum van Natuurlijkc
Historic te Leiden staat hij nu opgebaard, stil

H. J. P. Scheffer,

en vreugdeloos in posthume dronkenschap.
Dr. L. D. Brongcrsma was zo vriendelijk het
beestjc tc dctermincren: het was een Hcmidactylus van de soort flaviviridis van R ii p p e 1.
Dat bctekent, dat hij afkomstig is van ZuidoostAzie, wat wij noch van de botten in de
litrechtse beenderzwartfabrick, noch van het
Sagedissebeest, dat daartussen verscholen zat,
ooit hadden gedacht.
The Hone Gecko
Amount) hones transported for industrial purposes to
a factory in Utrecht, Holland, a specimen of the
geckonid lizard Hemidactylus llavividus was found
and was, since, kept in a terrarium for some years.

Zwolle:

Vacantie in Zuid-Frankrijk
Dit jaar heb ik mijn vacantie aan de Franse
Riviera doorgebracht en natuurlijk heb ik daar
ook uitgekeken naar kruipend gcdicrtc. Ik kampecrde te Mandelieu bij Cannes.
Langs een vrij drukkc binnenweg lag een heidcveld, haast onbegaanbaar door doornstruiken
van ongeveer een halve meter hoog en braamstruiken: een waar paradijs voor smaragdhagedissen, die hier dan ook vrij talrijk voorkomen.
Een voorbijganger bevestigde dat, maar waarschtiwde mij voor de hagedissen, die, zo luiddc
het, bijten en de mens in lichte mate vergiftigen,
zodat men buiten kennis raakt, waarna de dieren de vingers van hun slachtoffers afbijten.
Zoiets klinkt nogal bedenkelijk, vooral als dc
zegsman kan beweren, dat hij het zelf gezien
heeft.
Toch heb ik het er maar op gewaagd en ik heb
niets van de roofdiertrekken en giftigheid die
dc boer hen toedichtte bij de smaragdhagedissen
kunnen vinden. W e i waren ze heel schuw en
vluchtten ze in de stenige bodem als ze tot op
ongeveer drie meter benadcrd werden. Op dit

terrein kon ik, noch met de hand, noch met een
stropje van nylondraad iets vangen. Aan de
rand van dit veld woonde cchter een forse
muurhagedis, die schielijk in een grote gemetseldc bak verdween toen ik naderbij kwam. Ik
liep op de bak toe en toen ik er in keek, nam
de hagedis een enorme sprong, waarmec hij zich
kennelijk wilde redden, maar ik zag evenwel
kans hem in de vlucht' te grijpen.
W a t verderop lag nog een stuk grond met een
idealc begroeiing voor hagedissen: hoog bruin
gras met hier en daar een denneboom. 1 a 2
meter hoog. Bovendien was de bodem er zeer
ongelijk, met kuilen, gaten en geulen. Hier
leefden talloze grote groene en bruine sprinkhanen, bidsprinkhanen en vlindcrs. Ik vond hier
ertshazelwormen, die opvallend snel waren. Ik
wist er drie te vangen, waaronder een jong
cxemplaar van zcven centimeter lengte.
Ook hier huisden smaragdhagedissen. Ik zag er
een lopen die geen staart meer had, eerst enigc
malen dicht bij zijn hoi, terwijl ik hem enige tijd
daarna terugvond. zich zonnend op een stapel
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boomstammen, die wel 180 meter van zijn hoi
vcrwijderd was. De smaragdhagcdis is dus, als
het staartloze exemplaar hetzelfde was, dat ik
eerder bij het holletje zag en daaraan behoef
ik niet te twijfelen, heel wat minder honkvast
dan onzc zandhagcdis, die ik nooit verder dan
een paar meter van zijn hoi verwijderd vond.

Slangen heb ik in Zuid-Frankrijk niet waargenomen, evenmin als padden. In een ronde kuil
langs de weg, waarin wat water stond, trof ik
wat schuwe kikkertjes aan, die, wat dc lichaamsbouw betreft, wel veel op de Groene waterkikkcr leken, maar grijsbruin van kleur waren
en slechts drie centimeter lang.

Gaslrolhecu ovitcra; achter op de rug de brede huidspleet, de opening lot de broedzak. lets vcrgroot.
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Prof. Dr. Robert Mertens,

Frankfurt/Main:

Het feest van de Rancho Grande
(met foto's van E. Haupt; cliches van de
Senckenbergischc Naturforschende Gesellschaft)
Er is geen gebied in de tropen, dat op een
bioloog een machtiger aantrekkingskracht uitoefent, dan het dichte ocrwoud. Een gedurendc
het hele jaar gclijkmatige warmtc en een grote
jaarlijkse regenval zijn haar Ievensvoorwaarden.
Zijn deze vervuld. dan trecdt de tropische plantengemcenschap op, die in de lage en middclhoge gcbieden het regenwoud en op grotcre
hoog ten het nevelwoud is. W a n t reeds op 1000
of 1500 meter boven de zeespiegel, zijn het niet
dc rcgenbuien maar de steeds hangende wolkenvelden die het karakter van deze plantengemeenschap bcpalen. Z e vervullen de lucht van een
constante vochtigheid, die zelfs in de rcgenarme
maanden niet vermindert. Ook al is het in het
nevelwoud koclcr dan in het regenwoud, toch
zorgt dc grote luchtvochtigheid voor een overrijke ontwikkcling dcr plantenwereld en ook
de dieren in dit bos staan in vormenrijkdom
niet bij de planten ten achter.
Wie als bioloog door zo'n bos zwcrft, kan niet
anders, dan daar zo lang mogelijk willen blijven,
om zich met dc bewoners ervan vcrtrouwd tc
maken. Een prachtige gelegenhcid daartoe heeft
men in Noord-Venezuela: daar kan men in de
kustkordillera op 1 100 meter hoogte, dat is daar
juist aan de bencdengrens van het nevelwoud,
een onderkomen vinden in dc Rancho Grande.
Als een gigantische ruine in het allcs overwockerendc woud ligt daar dit biologi.schc station
en nicmand zou achter de grauwe, het verval
prijsgegeven muren met dc vclc gapende openingen de mogelijkheid zoeken om er te wonen en
te studcren en er zeker geen klein zoologisch
museum zoeken met kunstzinnig tentoongestelde
en zorgvuldig ondcrhouden verzamclingen.
De Rancho Grande ontsprong aan de gril van
een dictator, Gencraal Gomez, die in 1933 een
reusachtig toeristenhotel midden in het ocrwoud
bij dc pas in de kustkordillera wilde bouwen.
Maar reeds twee jaar later, na de dood van
de generaal, werd de halfvoltooide bouw aan
zijn lot overgelaten. Toen echter in 1939 het
Nationalc Park van de staat Aragua met de
Rancho Grande als middelpunt werd geschapen,
begon men enige van de 200 in het oorspronkelijkc plan opgenomen vertrckken af te bouwen.
Daarin heeft men later, voornamelijk op sttggestie van William Beebc. een biologisch station ingericht. De leiding daarvan werd in
1950 gelegd in de handen van Dr. Ernst Schiifer, een ornitholoog van naam, die niet allcen
met faunistisch-ockologischc
onderzoekingen
begon, maar ook het ecrder genoemde museum,
als aantrekkingsmiddel voor toeristen, in het
leven riep.
Zelfs als men het tropische regenwoud in andere streken van de aarde bczocht heeft, kan
men zich niet aan de gewcldigc indruk van het

Nevelwoud bij dc Rancho Grande onttrekken.
Het zijn niet zo zeer de gigantische bomen,
zoals Gyranthcra, die bet typcren, dan wel de
rijkdom aan onderhout, zowcl lianen als epiphyten; de laatsten vinden zelfs plekjcs op de
luchtwortels, die als lange kabels van de takken
van veel bomen tot op dc weg afhangen. Sommigc boomstammen zijn gehcel door klimmendc
Araccen bedekt (Monstcra), weer andere dragen een dikke mantel van bromcliaceen. Dc
bladeren van de door micren bewoondc Cecropia's hebben nergens anders in Amerika die
geweldigc afmetingen en evenmin zal men
elders op de wercld zo onder de indruk komen
van dc boomvarens als hier in de kustkordillera
van Venezuela.
Er zijn maar wcinig uren, meestal in dc voormiddag. dat men zich over het onvergetelijke
vergezicht over de vlakte van Maracay en dc
zee van Valencia kan vcrheugen. Meestal komen tegen de middag dc wolken opzetten, die
ieder uitzicht wegncmen. Dan stuift urenlang
een fijnc regen naar beneden, die dc toch al
zeer hoge luchtvochtigheid vergroot. Daarbij
komt, dat het er voor de tropen tamclijk fris is,
de gcmiddcldc tempcratuur zou er best beneden
de 20 graden C. kunnen liggen, en het is dan
ook wel tc begrijpen, dat het reusachtige hotel
niet zo vaak door mensen maar wel door allerlei gedicrtc bezocht wordt.
De langc gang van de Rancho Grande, met dc
afdekking waarvan men niet verder gekomen
is dan dc balklaag, wordt op een plaats door
een beck gekruisd: kleine halsbandkikkcrs met
een goudgele keel en een zwartc halsband,
Phyllobates trinitatis. hebben daarin hun intrek
genomen; hoewel er beslist enkele dozijnen van
huizen. lukt het slechts om cr een enkclc van tc
vangen, want dc becstjes zijn bijzondcr kwiek.
De kleine, 25 mm langc, olijfgrauw tot bruinachtig gckleurdc dicrtjes, met donkerbruinc
spikkcls, zijn zeer bcweeglijkc, actieve becstjes,
die ook overdag in actie zijn en handig jagen
op spinnctjes, wormpjes en allerlei kleine insecten. Dc Halsbandkikkertjes zouden voor II wellicht niet van belang zijn, als zij niet een heel
opmerkelijke brocdbiologic hadden. En het is
hier het mannetjc dat zich op uitzonderlijke
wijze met de zorg voor dc nakomclingschap
belast. Dc eierafzetting vindt namclijk op het
drogc. op vochtigc plekjes. plaats. Het wijfje
is daarmce aan het einde van haar rcproductieve activiteit voor dat jaar, maar niet het
mannetjc. Dat blijft namclijk in de directe nabijheid van het Iegscl. O p een zeker ogenblik verlaten de zich ontwikkelendc kikkerlarfjes de
drilligc ciermassa en zoeken een plaatsje op de
rug van papa! B e e b e heeft bij dc Rancho
Grande een mannetjc gezien met 15 Iarven op
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zijn rug. W a t de bcestjes daar doen is niet
helemaal duidelijk. maar het is waarschijnlijk
dat het broed door het vadcrdiertje ergens naar
een waterpocltjc wordt gebracht, waarin de
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Do Halsbandkikvors, Phyllobates

trinilalis

..dikkopjes" zich tot hun metamorphose verder
ontwikkclen.
Het is aannemclijk dat de gang van zaken
dezelfde is als W . S c n f f t beschreven heeft
van Dendrobatcs auratus. waarvan hij vertelt,
dat dc jongen zich langs dc achterpoten of de
flanken naar boven werken, glibberen een paar
keer naar beneden en zetten zich tenslotte vast.
Het mannetjc springt nog een korte tijd lang
met zijn last rond, waarna het te water gaat,
waarin de jongen direct loslaten en wegzwemmen.
Tcgen het vallen van dc avond komen op
dezelfde plaats in de Rancho Grande grotere
boomkikkers te voorschijn, welke behoren tot
het geslacht Elcutlierodactylus;
het zijn dieren
die in hun ontwikkeling volledig onafhankelijk
geworden zijn van waterplasjcs; de larven ontwikkclen zich geheel in het ei, maken daarin
nog de gedaantewisseling door en komen er als
kleine kikvorsjes uit.
Evenmin op het water aangewezen is de grote
Buidelkikvors, Gastrothcca ovifcra. het dier
waarvoor ik eigenlijk naar de Rancho Grande
ben gegaan. Ook hij is in zijn voortplanting
niet op het water aangewezen, daar de eieren
zich in de broedbuidel van het wijfje onmiddellijk tot jonge kikkers ontwikkelen; eveneens een
mcrkwaardigc aanpassing aan het vrijwcl geheel
ontbreken van stilstaande watertjes van enige
duur in het wolkenwoud.
Het zijn indrukwekkende dieren met hun grote
nachtogen, waarvan de bronskleurigc iris zwart
gcaderd is. De bovenzijde van het lichaam is
geel- of roodbruin. Langs dc zijkanten van de
kop en het voorstc deel van de romp loopt een
donkere, chocoladcbruine streep, die achter op
de flank in grote driehockvlckken wordt voortgezet. De achterpoten hebben donkere dwarsbanden, een eveneens donkere dwarsstreep boven op de kop en een dergelijke x-vormige
streep op de rug, tekenen dc bovenzijde van het
diertje. Heel eigenaardig is de schedcl, waarvan het oppervlak door huidverbeningen ruw
is en die aan de bovenzijde bij de achterrand
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twee diepe groeven heeft. Als de kikkcr tussen
de bladeren zit — hij houdt zich bij voorkeur
tussen Bromelia's op — dan is hij ondanks zijn
grootte niet gemakkclijk te ontdekken; hij is
volkomen onzichtbaar in zijn omgeving, waartoe
vooral ook de donkere dwarsbanden op de
flanken bijdragen.
Het mcest bijzonderc aan deze boomkikvors,
van welkc soort wij juist een groot wijfje vingen
op de plaats, waar wij ook dc Halsbandkikkertjes vonden, is echtcr een grote, door een
huidplooi gevormde rugtas met een smalle splect
rcikend tot de plaats waar de donkere strepen
van de x-tekening elkaar kruisen. Alleen het
wijfje heeft deze buidel; daarin komen de eieren
na de bevruchting tcrccht en ontwikkelen ze
zich. Het mannetjc, dat kleiner is dan het wijfje,
ze meten ongeveer 5,5 en 9 cm, heeft ook niet
de merkwaardige ruwc en gegroefde schedcl.
Bij de paring klemt het mannetjc zich met dc
voorpoten boven die van het wijfje vast. Als
de eitjes uit de cloaca treden, brengt het wijfje
het achtcrlichaam omhoog door dc achterpoten
te strekken; de eieren glijden dan over de rug
naar voren en verdwijnen in de buidel, die zich
dan onder het mannetjc bevindt. Tegelijkcrtijd
worden dc eieren door het mannetjc bevrucht.
Op deze wijze worden in een goed uur tijd een
twintigtal eieren in de buidel gebracht. In de
vrije natuur heeft deze eierafzetting in april,
aan het begin van dc regentijd plaats. Het is
niet gelukt deze kikvorsen in gevangenschap
tot voortplanting te brengen. Mijn pogingen
daartoe zijn tweemaal mislukt; dc cicren werden
voortijdig uit de buidel gewerkt.
W . B e e b c heeft de gcboorte van jonge buidelkikkertjcs gezien en schrijft: ,,De opening
in de rug van de kikvors werd steeds wijdcr
en er ontstond een smalle splect, waarin een
bol dik wcefscl zichtbaar werd. Dc kleine kikvors voor de opening werd plotseling door zijn

Aan de zwarle streep op de hals dankt het kikkertje
zijn naam.

ongcduldig opdringendc broertjes en zusjes naar
buiten gewipt, maaktc zich vrij, glecd over dc
achterpoot van het wijfje en tuimclde op dc
grond . . . ".
Dc Buidelkikvors is waarschijnlijk niet uitsluitend boomdier; men hoort hem vaak roepen uit

hollctjes in de grond en ook in het terrarium
houdt hij zich veel bij de bodem op. Ze zijn
opmerkelijk honkvast.
Over de door de zon beschenen wanden van dc
Rancho Grande tippelen bijwijlen kleine daggecko's van het geslacht Gonatodcs voorbij,
terwijl in de schaduwrijke gangen grote vlinders,
Catigo. zweven, die bij het samenvouwen van
hun vleugels een prachtige grote pauwoogvlck
tonen. Nu en dan komt er leven in de bladeren,
die dc wind vanuit de overal omhoog torenende
boomkruinen in de hotelkamers heeft gevocrd:
grijpt men naar de bewegende bladeren, dan
veranderen ze tusschen de vingcrs tot bladsprinkhanen, de frisgocne worden
Stilpnochlora's, de verdorde Paracycloptera's genoemd.
Hun gelijkenis met bladeren vindt haast geen
evenbeeld, vooral bij de laatsten, bij welke zich
zelfs op de vleugels doorzichtige venstertjes bevinden als waren het beschadigde plekjes van
een blad. Het is waarlijk niet te begrijpen, dat
biologen ooit in ernst hebben bewecrd, dat een
dergelijke gelijkenis voor zulke dieren geheel
zonder betekenis is.

'
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zich op ongeveer gclijke hoogte bevond met dc
gang op dc eerstc verdicping van de niet-voltooidc vleugel van de Rancho Grande. De vcren
van het vogeltjc waren, tcgen het zonlicht gczien, turkoisblauw, maar werden smaragdgroen
bij opvallend licht, Geen andere Tangara en
ook geen papagaai of kolibri verschaften mij
zoveel genoegen als dit prachtige diertje.
Van zoogdieren daarentcgen was niets tc zien.
Slechts het machtige gehuil van brulapen in
de vcrtc hcrinncrdc er aan, dat het nevelwoud
het woongebicd van de primaten is.
W a t verder op het bospad, twintig of dertig
passen van de Rancho verwijderd vond ik een
slang: Liophis reyinac, een prachtig diertje,
waarvan het zwartgroen schubbenklccd groenachtig geel gcspikkeld is. Een andere kleine
slang, Pscudoboa pctola, voor zwart en geel,
achter zwart en rood gcdwarsband, werd vlak
bij het gebouw in de tuin gevangen en mij
levend overhandigd. Van dc gifslangen kreeg
ik Micnirus mipartitus die, hoewel het een echte
koraalslang is, geen rood, maar een zwart en
wit gcringd lichaam heeft, terwijl mcrkwaar-
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Eon paartie Buidelkikvoisen, vlak vonr de eieraf/.elling

Laten we nu cchter het sombere gebouw verlaten en dc nabije omgeving eens verkennen.
Dan valt allcreerst de ongelooflijk rijke vogelwercld op, die iedere bioloog bocien moet; niet
minder dan 515 vcrschillende soorten noemen
S c h a f e r & P h e l p s in hun lijst voor dc
Rancho Grande! Van de enorme verscheidenhcid van even zo mooi gevormde als bont geklcurde vogcls. heeft vooral de Maskertangara
(Tcrsina viridis) mij geboeid. Een mannetjc
van deze waarlijk bekoorlijke soort hicld zich
voortdurend in een boom op, waarvan de kruin

digcrwijs het wit op de kop en de punt van
de staart slechts vervangen is door felrood.
Op dc weg vond ik een overreden gifslang,
Bothrops atrox. Hagedissen waren er zcldzaam;
behalve de reeds genoemde daggecko's, waren
allcen maar grote skinken, Mabuya
mabouia,
talrijk. Van de familie der Leguanen zou hier
een grote groene boomanolis voorkomen. Het
geslacht Ameiva ontbreckt bij de Rancho
Grande; het is er te koel voor deze dieren, maar
tweehondcrd meter beneden de grens van het
nevelwoud werd een grote Ameiva gevangen;
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het zijn grote, roofzuchtigc hagedissen, die zelfs
kleine kikkertjes eten. Een kleine, sterk aan
onze Lacerta vivipara herinnerende hagedis,
Proctoporus. was op open plekken in het nevelwoud, ook aan de oevers van bcken, niet zeldzaam, maar door hun schutklcur en rapheid
mocilijk te zien en te vangen.
De vele excursies random de Rancho Grande
Icverden echter verder niet op, wat ik vooral
zocht: Buidelkikvorsen, bij wclke dieren nog

I. M. Aleven

en H. H. Bouwmeester,

nooit een cierafzetting was waargenomen. Na
de vangst van het wijfje in de grote corridor,
was allcen het van overal klinkende gekwaak
van de dieren het enige wat nog van de raadselachtige kikvorsen gewaar te worden was.
Het is dan ook aan Dr. S c h a f c r te danken,
die mij twee dagen na mijn vertrek een mannclijkc Buidclkikkcr opzond, dat later in Frankfurt verdere waarnemingen gcdaan konden
worden.

Amsterdam:

Artis verrijkt met een speciale zaal voor amphibien!
Bij de fcestelijke viering van het 75-jarig bestaan
van het aquarium van Artis had tcvens de
opening van dc nieuwe zaal voor amphibien
en watcrschildpadden plaats. Deze waarlijk
grote aanwinst van de hoofdstedelijke dierentuin
is voor ons. terrariumhoudcrs, zo belangrijk, dat
wij, die er aanstonds een kijkje zijn gaan
nemen, U hier iets over deze herpetologische
afdeling van Artis willen vertellen.
In de zaal staat een 25-tal tcrraria opgesteld.
Het valt onmiddellijk op, dat bij dc inrichting
van deze verblijven niet slechts aan dierententoonstclling is gedacht, maar dat de bakken
tevens met enthousiasme voor de zaak en begrip
voor de eisen die de dieren stellen werden
opgebouwd.
Zodra men dc zaal binnenkomt, staat men
tegenover een aquarium waarin een jonge
Japanse Reuzensalamander
(Mcgalobatrachus
japonicus) is gehuisvest. De bak heeft een
achterwand van gestapelde turf en van hetzelfde materiaal is rechts in de hoek een hoogte
gemaakt die tot aan de waterspiegel reikt. De
bodem van het aquarium is bedekt met rivierzand. waarin enkele grote waterplanten wortelen. De ongeveer 75 cm. lange bewoncr, een
geschenk van dc Koninklijke Diergaardc Blijdorp, is een tamelijk agressief dier, dat hier
in Artis gevoerd wordt met levende witvis.
Een tweede aquarium wordt bewoond door twee
verschillende Amerikaanse salamandersoorten,
eveneens dieren van formaat. Opvallend zijn de
Amerikaanse Olmen (Nccturus maculosus) die
gedurende het gchele leven de uitwendigc kieuwen bchouden en daarmedc zuurstof uit het
water opnemen, maar tevens over longen beschikken, zodat zij af en toe naar dc oppervlaktc gaan om atmospherische lucht in te
ademen. De tweede soort is de Amerikaanse
Reuzensalamander (Cryptobranchus
allcganiensis). waarbij opmcrkelijk is, dat het mannetje
bij deze soort de eieren bewaakt. Deze dieren
zijn nauw vcrwant aan dc grote Japanse soort.
Ook hier is het aquarium ingericht met turf en
is dc bcplanting schaars.
Dan zijn er natuurlijk de Axolotls (Sircdon
mcxicanum), vrij grote Mexicaanse salamanders,
wclke gewoonlijk niet, zoals de meeste andere
salamanders, een gedaantevcrwisseling doormaken, maar hun larvcvorm bchouden en zich
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ook als grote larven' voortplanten. Ook albino's
treffen wij in dit verblijf aan.
Bij een waterstand van slechts ongeveer 10 cm
wordt een gczelschap salamanders gchouden in
een terrarium, waarvan de wanden geheel met
turf zijn bekleed; op dc turf zijn varens, klimop
en mossen geplant, in het water grocit bronmos.
Dc bewoncrs zijn Chinese roodbuiksalamandcrs
(Cynops pyrrhogastcr) en Californische watersalamanders (Taricha torosa). Met deze laatsten
is het tamelijk vreemd gesteld: na hun metamorphose verlaten de salamanders het water en
gaan ze een landleven lciden, waarbij zij niet
naar het water terugkeren om dc cenvoudigc
rcden dat zij daarin zouden verdrinken. Maar
na twee, gewoonlijk drie jaren. als de dieren
geheel volwassen zijn, keren zij terug naar het
water en leiden dan verder een geheel aquatiel
leven. In het terrarium zijn eveneens enkclc
Europcse Vuursalamanders (Salamandra salamandra) ondcrgebracht.
Een aquarium met Aalsalamandcrs jI Amphiuma
mcarns) ontbreekt in Artis niet. Het zijn waarlijk aal-achtige waterdicren, die echter op het
droge komen om eieren af te zetten.
Een belangrijk beter plaatsje dan vroeger in
het Aquarium hebben dc Spoor- of Klauwkikkcrs (Xenopus taevis) in de Amphibienzaal gcvonden.
Een gocd ingericht terrarium. dat een beekoever suggcrcert, gevormd uit flagstone en kienhout en beplant met Sagittaria, herbcrgt gewonc
Kamsalamanders (Tritunis
cristatus),
Alpcnwatersalamandcrs (Tritunis alpestris), Marmcrsalamanders (Triturus marmoratus) en de fraai
gckleurde Amerikaanse Groene salamanders
Dicmictylus vitidescens, welke na dc metamorphose op het droge leven.
Ook de twee volgende bakken zijn oever-terraria, maar hier zijn de droge gcdeelten het
voornaamstc. In een verblijf beplant met varens, tradescantia en een struikje treffen wij
Boomkikkers (Hyla arborca), Geelbuikpadden
(Bombina variegata), Roodbuikpadden (Bombina bombina) en een kleine Europcse Moerasschildpad aan. De tweede bak in deze rij, beplant met klimop, tradescantia, varens en
pothos en voorzien van een geheel met levend
mos bedektc bodem, wordt bewoond door onzc
drie meest algemene kikvorsen, Rana esculenta.

R. tcmporaria en R. arvalis. De Gewone pad
(Bufo bufo) en de Rugstreeppad (Bufo calamita) zijn gchuisvest in een terrarium waarin
hoofdzakelijk turf als bouwmatcriaal werd gebruikt.
Waarlijk fraai zijn de bakken met de achtcrwanden van gcstapelde turven, waaruit enigc
boomstronken over het water van de terrariumvijvers stekcn. Deze stronken zijn beklccd
met cocosvezel en beplant met varens en
Asparagus. In deze vijvers vinden wij Indischc
Dakschildpadden (Kachuga tecta), Slijkschildpaddcn (Kinostcrnon
subrubcum),
Muskusschildpadden (Stcrnothcrus
odoratus).
Sicrschildpadjes (Chryscmys
picta) en Gevlckte
schildpadden (Clcmmys
guttata).
Onzc bijzondere belangstelling vcrdient een
serie van acht oeverterraria, wclke alle op
dezelfde wijze zijn opgebouwd: een tamelijk
hoog oplopend landgedeclte naar achter en n
een geheel vormend beckjc langs de voorruiten
van deze bakken. In vele tcrraria vinden wij als
bcplanting Cypcrgras, Cissus en vcrschcidenc
varens toegepast, terwijl Philodcndron,
Scindapsus. Tradescantia en orchideen van vcrschillende soorten dc begroeiing van enigc der bakken uitmaken of aanvullen. De inrichting van
deze dierverblijven is voortreffelijk en goed in
overeenstemming met de bewoners ervan,
meestal een combinatie van twee verschillendc
diersoorten. In het eerste terrarium huizen dc
merkwaardige Surinaamse pipa's in de vijver.
terwijl Bufo marinus de oever bewaakt. De
plattc Pipa pipa, die geheel op het water zijn
aangewezen, zijn in het slootje gocd te observeren. Zij worden gevoed met visjes en insecten die zij gcmakkelijk kunnen verschalken.
Daarnaast woont, in eenzaamheid Rana catcsbciana, de Amerikaanse brulkikvors, een becst
van ongeveer 20 cm lengte dat, naar verteld
wordt. 600 gram zwaar is. De bewoners van
het volgendc terrarium zijn de prachtige Braziliaansc Hoornkikvorsen, Ccratophrys
dorsata,
zeer opvallend gckleurdc dieren, die echter een
verborgen Icvenswijze hebben en vaak dagen
lang schuil gaan in hun hoi, bij dc opening
waarvan zij wachten op een prooi, een insekt,
hagedis of muis, die ze zonder veel moeite naar
binnen slaan. Enkclc sierschildpadjes in de vijver
(Pscudcmys scripta elcgans) vcrlcvendigen het
tonecl.
Van Zuidoost-Azie zijn de kwiekc Tijgerkikkers (Rana tigcrina) afkomstig die de grootste
bak in dc serie bewonen. Het zijn fraaie dieren.
ongeveer 15 cm lang, die sprongen tot 2 meter
kunnen maken. Dat is ook wel nodig, want deze
vraatzuchtige kcrels eten kuikens en volwassen
muizen.
De trots van Artis' amphibienafdeling zijn de
buren van de tigerina's: Bufo blombcrgi, dc
nieuw-ontdekte Columbiaansc Goliathpad, een
reuzensoort, die 30 cm lang kan worden. Zeldzaam in kikkervcrzamclingen zijn ook de Fluitkikkcrs Leptodactylus pentadactylus, die waarachtig fluiten kunnen. Het is een tot 20 cm lang
wordend dier; het mannetjc valt op door dc
buitengewoon dik gespicrde voorpoten. Dczc
Zuidamcrikaansc kikvorsen verdienen de be-

langstelling, omdat het schuimncstbouwers zijn.
Het is echter niet waarschijnlijk. dat in Artis
ooit van een kweck in het terrarium zal komen,
want
daarin
leven
Alligatorschildpadden
(Macroclemys
temmincki),
die met dc larven
wel weg zullen wcten. In dc beide andere bakken
zijn Zestenige kikvorsen (Rana hcxadactyla) en
Indische padden (Bufo mclanostictus) ondergcbracht; beide diersoorten zijn afkomstig van
Ceylon.
Dc tocht door dc amphibienzaal vocrt ons dan
naar een vrijstaand terrarium, dat door schotten
in drie vakken is verdccld. In het eerste dcel
zitten Zuidamerikaanse boomklimmcrs. Dendrobatcs auratus en een andere
Dendrobatcs-soort.
de felgcklcurdc kikkertjes, die bckend zijn om
hun uitermate giftige huidvocht, dat door indianen gebruikt wordt voor gifpijlen en waarvan
de werking gelijk staat met die van de curare.
In het middendcel zitten grijsbruine, -1 cm langc
kikvorsjes (Rana cyanopliluctus),
cchte watcrbewoners uit Zuid-Azie. Een geheel aquatiel
leven leiden de diertjes in het vak daarnaast,
kleine klauwkikkcrtjes, ditmaal niet
Xenopus,
maar
Hymenochirus.
Een tweedelig terrarium, ingericht met turf en
een kleine vijver, toont aan de ene zijde de
Zuidaziatische Roodoorkikkcr (Rana crythraca)
en aan de andere kant de kleine Hoornkikkcr.
Ccratophrys amcricana: twee heel mooie diersoorten, die helaas erg schuw zijn, zodat de
meestc bczoekers van Artis ze niet te zien
krijgen.
Het grootste en mooiste terrarium is een ongeveer 4 meter lange bak met aan drie zijden grote
ruiten. Voor dc helft is het landgedeclte met
een ..schiereiland" in de vijver, die de rest van
dc bodcmoppcrvlakte beslaat. O p het droge
bevindt zich weer een vijvertje, van waar uit
vocrtdurend water stroomt naar de grote plas.
Dc bak is fraai ingericht en met grote zorg
beplant. De bewoners zijn slanghalsschildpadden (Chclodina longicollis, Hydromcdusa
tectifcra en Thrynops
hilarii). leerschildpadden
(Amy da punctata)
en Bosbeekschildpadden
(Ctcmmys insculpta). O p het landgedeclte huizen Rcuzenpadden, Bufo maximus.
Men heeft in Artis de zaken terdege aangepakt.
Alle tcrraria met vijvers en de aquaria zijn aangesloten op een centraal watervervcrsingssysteem, waardoor dc vaak lastige en tijdrovende
reiniging van tcrraria, en dat is voor amphibien
beslist noodzakclijk, zeer vereenvoudigd wordt.
Niet minder belangrijk is de grote sproei-installatic, welke het op eenvoudige wijze mogclijk
niaakt, dc bakken met voorvcrwarmd water voldoende vochtig tc houden.
Wij zijn de hcer dc Graaf en zijn medewerkers
zeer crkentelijk voor de vriendelijkc ontvangst
en voor de antwoorden die zij wilden geven
op onzc haast eindeloze serie vragen. Wij hopen, dat dit vcrslag U een becld heeft kunnen
geven van het schone, dat thans op herpetologisch gebied in Artis wordt getoond en
zullen onze moeite ook rijk bcloond zien, als het
een aanleiding voor U mocht zijn om er ook
eens een kijkje te ncmen.
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Harry Lehmann, Meerane,

Sachsen,

Duitsland:

Hoe beplant ik mijn terrarium ?
Een bezock aan een dierentuin of een tentoonstclling versterkt steeds meer mijn mening, dat
er op het gebied van terrariumbeplanting nog
wel wat te verbeteren is.
Ik heb eens een terrarium gezien, dat heel mooi
met succulenten beplant was. Het was een
vrcugde om daarin Crassula tactea en Gastcria
maculata tc zien bloeien, maar angstige, schuwe
duinhagedissen (Laccrta agilis) lieten heel duidelijk mcrken, dat zij zich daar in dc succulentenkas helemaal niet thuis voelden. De
genoemdc planten groeien in Zuid-Afrika en
zouden uitstekend samengaan met Zuidafrikaanse hagedissen, maar niet met dc duinhagedis, die hier inhecms is.
Zonnigc hcllingen, de randen van bossen en
weidevelden. steengroeven en de heide zijn het
woongebied van onze zandhagcdis. In overeenstemming daarmec moet de beplanting van zijn
terrarium zijn. Succulenten zijn icts vreemds in
een terrarium voor inhcemsc dieren. De biotoop
van de hagedis moct, liefst in een buitenterrarium, zovcel mogclijk nagebootst worden. Dat
gaat uitstekend, als men met een schop dikke
zoden met alles er op wat in het hagedissentcrrein groeit, uitsteckt en zo in het terrarium
brengt. De zoden moeten dik zijn, want ook de
bcdem hoort bij de biotoop van dc dieren. Hagedissen graven graag en in tuin- of bladaarde
zouden ze zich erg vuil maken en zich helemaal
niet wel bevinden. En bovendien is dc juistc
bodemgrond noodzakelijk voor het gcdijen van
dc planten.
Welkc planten komen nu voor het zandhagedissenterrarium in aanmerking? Behalvc onze
gewone heide. Calluna vulgaris, is toch in de
eerste plaats het zodevormendc thijm, Thymus
scrpyllum, te noemen. Op droge, steenachtige
hcllingen komt heel vaak de geelbloeiende muurpeper, Scdum acre, en het groot vetblad, Scdum
telcphium.
voor. De haast onverwocstbare
Scmperi'ii'um tcctorum en de op droge wciden
groeiende wit of bruinachtig bloeiende ogentroost, Euphrasia officinalis evenmin. In deze
vertrouwde omgeving voelt de duinhagedis zich
thuis en jarenlang blijft hij er, gehouden in de
open lucht, in gevangenschap leven.
Een terrarium voor boomkikvorsen
(Hyla
arborca), waarin dc bekende kamerplant Tradescantia fluminensis woekert, ziet er bcslist heel
mooi uit en het valt niet te ontkennen, dat de
groene springers zich er best zullen thuisvoclen,
maar iedcre terrariumlicfhebbcr weet, dat op de

plaatsen waar boomkikkers leven, geen Tradescantia groeit. Enkele planten uit de natuurlijke
omgeving van deze dieren tc vinden, kan niet
moeilijk zijn. Verscheidcne grassoorten al, die in
het terrarium zeer decoratief zijn, zijn uitstekend
bruikbaar, evenals klimopranken, Hedera helix,
en kleine excmplaren van loofhoutgewassen.
Een vijvertje mag niet ontbreken en daarin zouden wat verschillende Lcmna-soorten moeten
groeien. W a n t dan staat wel vast, dat onze
boomkikkers het er gocd zullen maken. Iedere
tcrrariumhouder moct wcteti, dat het welzijn en
zelfs de bestaansmogclijkheden van zijn dieren
afhangi van de omgeving, waarin hij ze
brengt.
Bakken waarin Vuursalamandcrs, Salamandra
salamandra. zijn ondcrgebracht, hebben gewoonlijk een bodem van vochtig zand en daarop
Iiggen wat stenen, terwijl het vochtminnende
Cypergras, Cyperus altemifolius.
bijna altijd
voor dc beplanting wordt toegepast. Maar de
Vuursalamander is een dier uit de bossen en
moet daar gezocht worden langs holle wcgen,
in geulen en dalen. Met onzc inheemse mossoorten, kleine varens en de bosbes, Vaccinium
myrtillus, is gemakkelijk en gocd een stuk bos
in het terrarium na te maken.
De hazelworm, Anguis fragilis, en de kleine
hagedis, Laccrta vivipara, vinden wij meestal
op minder zonnige en matig vochtige plekjcs
en ook graven ze graag gangen in de losse
bodem van het bos. O p deze grand gedijt
prachtig het vooral in beukenbos voorkomende
licvevrouwenbedstro. Asperula odorata. d; hazelaar. Asarum curopcum en niet tc vergeten dc
blauw bloeiende maagdepalm, Vi'nca minor.
Met deze enkele voorbeelden wil ik aantonen,
dat het heel goed mogelijk is om onzc dieren
tc laten vergeten, dat ze in gevangenschap
leven en betogen, dat ze lang zullen blijven
leven als wij er maar naar streven hun natuurlijke omgeving in het terrarium zoveel mogelijk
te benaderen. Het moet dus vooral onze taak
zijn het natuurlijke woongebied van de dieren
tc bestuderen om het biologisch juist ingerichte
terrarium te kunnen verwezenlijken, en dat toch
moet ons docl zijn.
How lo plant the terrarium
The author of the article advises to use for plantation
of a terrarium plant species from the natural environments of the animals kept in the cage. Attention has
to be paid to soil too; successful keeping of plants
and animals as well depends on it. Instances are given
for a few common species from western Europe.

861084
Onze vereniging heeft een postgirorekening onder een
nieuw nummcr: zesentachtig-tien-vierentachtig. Wij
vcrzoeken u hiervan goede nota te nemen. Betalingen
dienen uitsluitend gesteld te zijn ten name van:
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PENNINGMEnSTER
LACERTA', DEVENTER.
Het
vermelden van de naam van onze penningmeester
heelt overschrijvingen op verkeerde rekeningen en
daardoor vcrtraging ten gevolge. Apropos, denkt u
aan de contributie? Op girorekening 86108-1? Dank.

K. J. Verbaak,

Utrecht:

Schuimnestbouwers onder de kikkers
De foto's bij dit artikel werden ons ler reproductie
afgestaan door Arthur Loveridge

Het is wonderlijk zoals sommigc kikkers zich
in hun voortplanting hebben wetcn aan te passen aan hun biotoop en Icvenswijze. Er zijn
kikvorsen, die hun eieren leggen in holen in
de grond, omdat er geen andere vochtige plaatsen beschikbaar zijn in hun woongebied; uit die
eitjes komen dan geheel ontwikkeldc miniatuurkikvorsjes, die het verder zonder een waterplas
kunnen vinden. Andere soorten — vooral op
bomen Icvende kikkers zijn heel vindingrijk —

wikkclende eieren, wat heel belangrijk is, want
de buitenste laag van de schuimmassa gaat
spoedig uitdrogen en hard worden. Daardoor
ontstaat een tamelijk stevige bal. een echt
schuimnest, waarvan het centralc gedeeltc gelcidelijk aan vlocibaar wordt, zodat de larven,
zodra ze uit dc eitjes komen, vocht vinden
waarin ze korte tijd kunnen leven. Deze larven
hebben, zoals alle kikvorslarven, een zwemstaart
en huidplooien, die tot aan de kop reiken. Als

<

Schuimnesten van Chiromanlis

xerampelina

bij Wilu, Kenya Colony, Brits Oost-Afrika.

vertrouwen hun legsel toe aan de beschutting
van de wel heel kleine pocltjes, die in kelken
van planten, in bladoksels, holle stammen en
gcknaktc rietstengels na dc regens zijn achtcrgebleven. Een heel opmerkclijkc broedbiologie
vinden wij bij dc kikvorsen van de familie
Polypedatidae. die in meer opzichten bewondcrenswaardig zijn, want tot hen behoort Rhacophorus. de vlicgende kikvors van ZuidoostAzie. Ook deze boomkikkers deponeren hun
eieren niet in het water, maar zctten ze af op
een boomtak boven het water of op planten
bij de waterkant. Tcgelijk met de eieren brengen deze dieren een taaic vlocistof voort, wclke
door beide partners met dc achterpoten tot een
bol stevig schuim geslagen wordt. Daardoor
bevinden zich Iuchtbelletjcs tussen de zich ont-

polo: R. D. Milne

nu dc vlocistof in het nest de bodem ervan
heeft bereikt, breekt deze open en vallen larven
en vocht naar beneden, in het water, waarin
de larven een echt kikkervisjesleven kunnen
beginnen.
De mcest gerenommeerde schuimkunstenaars
zijn de forse Afrikaanse boomkikkers van het
geslacht Chiromantis. Tamelijk zware dieren
van een gedrongen lichaamsbouw. 7 of 8 centimeter lang, met stevige poten en kleine hechtschijfjes aan dc tenen. Het gcringe zuigende
vermogen van deze hechtschijven is echter niet
tocreikend voor beesten van hun gewicht, zodat
wij hen rustend allcen op horizontale takken en
bladeren kunnen vinden. Als deze kikvorsen
zich verplaatsen — dat gaat meestal kruipend
— dan gcbruiken zij vingcrs en tenen ook dui83

dclijk om de takken en bladranden te omklemmen, terwijl ze, bij bewegingen in verticalc
richting, vaak de voorpoten om de takken heen
slaan. Ook bij het springen zijn ze voorzichtiger

met een zeer effectievc verbergende functic.
De dieren planten zich in mei, juni of full voort.
Elk volwassen wijfje legt een klompje van
ongeveer 150 transparante eitjes in de schuim-

Schuimnest van Chiromantis bij Kilosa, Tanyanyika
Territorium, Brits Oost-Afrika.
Foto: R. D. Milne
en langzamer dan dc andere, relatief veel lichtere boomkikkers.
Chiromantis xcrampelina
is grijs en wit, met
donkere. bruine vlekken; kicuren en tekening

bol, die vaak al gedeeltclijk klaar is, als de
eerste eitjes uittreden. Het schuimslaan duurt
tamelijk lang; het schuim is dan ook hard en
stevig en bevat zeer veel lucht. De bal wordt

Vraag en aanbod, Ruilrubriek

Opxcggingen: W. Nekkers, Utrecht; J. E. Toxopeus,
Nw. Pekela; N. G. Roling, Laren; D. G. P. Corver,
Den Haagj E. Schrieken, Den Holder; C. A. Groenendijk, Amsterdam; F. H. van Oyen, Sorong; Natura,
Arnhem; J. J. C. Slamrod, Ede; G. Kruisinga, Alkmaar; H. W. E. van Bruggen, Amsterdam.

Ons lid de Heer P. J. Lootsma, Leeuwarderkade 24
(e Sneek vraagt ter overname een wijfje Lacerta
viridis schreiberi.
De Heer L. Wijffels, Baselaarsstraat 10, 's-Hertogenbosch, hoeft ter beschikking een 'aquariumgeraamte'
Uit drickwart-duirus hoekijzer, 40 x 40 x 160 cm, zonder
bodem. Gratis. Toezending ongefronkeerd.
Uw medelid dc Heer J. Lanting, Preangerstraat 24 te
Enschcde biedt ter overname aan 2 gladde slangen,
4 hazelwormen en 6 vuursalamanders; wil deze ruilen
voor Anolis carolinensis, Tarentola mauritanica, Bombina bombina, Bombina variegala, Salamandra nlra of
Muurhagedissen.
Ons lid de Heer W. Hock te Schinveld, Jultanastr. 1,
heeft enige mooie exemplaren, mannetjes zowel als
wijfjes van Lacerta vivipara over en zou die graag
ruilen voor een mannetje Lacerta muralis.
De Heer Drs. G. J. Marinkelle, Schoolslraat 30 *,e
Utrecht, vraagt ter overname alle soorten dode
terrariumdieren, liefst geconserveerd in formaline
4 •/». Gevraagd wordt tevens enige inlichtingen over
het dier, naam, herkomst, etc. te vcrstrekken.
Ledenlijst
Nieuwe leden: A. v. d. Nieuwcnhuizen, Wcissenbruchstraat 13, Heemstede; G. Veldhuizen, ah 'Waterscouf, t.o. Rijnvreugd 9, Post Leiderdorpj A. J .
Meganck, Kleine Ommegang 8, Erpe bij Aalst O.V1.,
Belgiih Dr. Heinz Wermuth, Zoologisches Museum
Berlin, Invalidenstrasse 43, Berlin N 4, Duitsland.
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Aclrcswijzigingcn: W. G. van Oyen, thans Spotvogellaan 48a, Den Haag; W. M. Floris, thans Baliestraat
125 II r, Amsterdam,- J. H. ter Neuzen, thans Adm,
de Ruyterweg 347 III, Amsterdam; Ir. F. C. d'Audretsch, thans Kon. Wilhelminaweg 44, Amerongen;
G. F. v. Omme, thans Hooftmanlaan 481), Alblasserdam; E. J. Creticr, Stationplein 8, Dieren; Stichting
Nederlandse Onderwijsfilm, thans Nieuwe Parklaan I,
Den Haag.
Reservefonds Lacerta
Verantwoordincj binnengekomen giften reservefonds
•Lacerta'; J. L., A. / 2,—; J. J. C.( M. f 2,50;
J. P, v. d. W. P., Rj f 5,—; H S., R. f 7,50 Mr
B. W, F. P., 's-G. / 10,—; C. A. d. O., L. / 25,—,
A. T. R., K. / 25,—; Ir. F. C. d'A., A. / 10,—
J. W. R.. "s-G. / 5,—; F. S.t T. / 5,—; F. L. P., A
/ 2,50; J. Th. t. H., M. / 5,—; J. K., R. / 20,—
H. A. L. M., 's-G. / 25,—; D. v. H., V. f 5,—; P.
H. f 5,—; A. C. R., Z / 2,50; J B. t. V., R. / 5,—
P. J. L., S. / 2,—i C. G. Jr., A. / 4,™; B., R. / 5,—
G. G. v. d. H., / 10,—; J. J. d. G-, S. / 2,—; L. D.
S. / 5,—; Ir. W. G. v. d. A., V. / 5,—; Drs. L. d
H., D. / 25,—; C. K., V. / 25,—; J. P., Z. / 10,—;
W. G. v. O., 's-G. / 10.—: A. K., R. f 2,50; J . D
R., A. / 5,—; B. W, O. / I,—; D. N., L. / 5.—
A. B., G. / 5,—; Th. J. P. C , H. / . 5,—; J. N., A
/ 2,50; A. K., G. / 10,—. Saldo 4-8-'58 / 306,—.

bevestigd aan de onderzijde van een tak boven
het water of soms ook tussen het riet aan dc
oever. Drie of vier dagen nadat de larven zijn
uitgekomen, verlaten zc het nest en verspreiden
ze zich in alle richtingen in de poel, waarin ze
zo plotseling terecht zijn gckomen.

benadcren en dan nog duurt het lang voordat
zc trachten zich met een sprong uit de vocten
te maken. En doen ze dat, dan komen ze haast
onvermijdelijk in het water terecht, waarin ze
nog onhandiger zijn dan op de takken. Met
enkele grote slagen van de achterpoten gaan ze

De Westafrikuanse schuilnnestbouwer:
Chiromantis
rulescens, waarvan hot versproidingsgebied reiki tot
Uganda in het ooslen. Deze foto werd gemaakl in de

Congo door Herbert
Natural History.

De volwassen kikvorsen blijven dicht in de
buurt van het nest; zitten op dezelfde tak van
de boom, waarin ze 'genesteld' hebben en soms
zelfs ook boven op het nest. Of ze het legsel
op een of andere wijze nog verzorgen tijdens
de ontwikkeling, is niet duidclijk, maar wel is
vaak geconstateerd dat het zonder duidelijkc
oorzaak verloren ging. toen de oudcrdicren
weggevangen werden.
Het is niet moeilijk om Chiromantis in de vrijc
natuur te vangen. Ze laten zich heel dicht

naar de kant en klautcren tcgen een takje of
Stengel op, waar zc zich gcmakkelijk laten
pakken.
Deze kikvorsen leven van niet-vlicgende insccten: rupsen, torren, sprinkhanen en kakkerlakken. Men vermoedt, dat het de slangen van het
geslacht Philothamnus zijn, die jacht op deze
grote boomkikkers maken.

W. Hoek,

Foam-nest

building

Lang,
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Museum
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irous

A few notes on the reproductive activities of the
foam-nest

building

frogs

Chiromantis.

Schinveld:

Bromfietser-insectenvanger
De bromfietsende terrariumhouder is met zijn
voertuig gclukkig tc prijzen, want het biedt
hem een mogelijkhcid om met heel weinig moeite
in korte tijd een reuzc verzameling kleine insecten te vangen, terwijl hij voor zijn genoegen
of het werk een ritje maakt.
Wel moet hij dan de accessoircs van zijn brom-

mer met een uitbreiden: een vangnetjc met een
flink, ronde of vierkantc opening, dat, geplaatst
op een kortc standaard en op cenvoudige wijze
op het stuur bevestigd, als een gapende muil
de tocht mccmaakt.
Een gewoon, ondicp nctje, is echter voor ons
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doel niet erg geschikt; de kans dat het plotseling omslaat en de helc buit laat ontsnappen
is te groot. Ik heb om de beugel van het net
een 3 centimeter brede strook horrcngaas gezet
en daaraan een lang, in de punt uitlopend net
van fijn gaas bevestigd, de punt schuin naar
beneden getrokken, waardoor het vrijwel uitge-

Drs. L. Coomans

de Ruiter,

sloten is, dat een gevangen insect kans ziet
weer te ontsnappen.
Een betrekkelijk korte rit over veldwegen,
vooral op een zonnige ochtend of tegen de
schemering, levert steeds goede rcsultaten op
en meestal voldoende voederdieren voor heel
wat terrariumbewoners.

Hilversum:

Zeeslangen I
"De zogenaamdc Noordse Zeeslang, waarvan de
Nieuwspapieren bijkans alle jaren gewag maken, bestaat slechts in de verbeelding der zeelieden en
onkundigen. Troepen dotfijnen, welke somtijds in een
rechte lijn achter elkander zwemmen, hebben zonder
twijfel aanleiding tot het bestaan van dit fabelachtig
wczen gegeven'.
Prof. H. S c h l c g e l (1875)

In zijn 'Natuurkundige Leercursus ten gebruike
der Koninklijke Militaire Academic Handleiding tot de beoefening der Dierkunde'. vond
Prof. S c h 1 e g e 1 het nodig de bovenstaande
in extenso overgenomen alinea tc plaatsen, om
duidclijk te maken, wat hij onder 'Zeeslangen'
verstond.
Ook ik zal mij in deze bijdragen alleen met de
werkelijk bestaa.nde zeeslangen bezighouden.
Van de meer dan 50 soorten zeeslangen, die in
hoofdzaak tropische zeeen bewonen, komen er
28 voor in de zeeen van Zuidoost-Azie, van de
Indonesische Archipel tot Australie en het
Westelijk deel van de Stille Zuidzee toe; een
gebied dus, dat de gehcle Indische Oceaan
omvat tot de Pacific. Slechts enige van de
voornaamste soorten zullen in deze bijdragen
worden behandeld.
De zeeslangen behoren tot een afzonderlijke
familic, de Hydrophiidae. Vroeger werden zij
beschouwd als een onderfamilic van de Colubridae en met de Elaphinae, de land-gifslangen,
die niet tot de adders behoren. in groep C
Proteroglypha (gegroefde tanden voor in de
bek) ondergebracht. Z e zijn alle giftig, ook
voor dc mens dodelijk giftig. De zich voor in
de bek vevindende gegroefde giftanden zijn,
vergelcken bij de giftanden der land-gifslangen,
betrekkelijk kort. Ze worden vaak gevolgd door
een stel nog kleinere, doch eveneens gegroefde
tanden.
De zeeslangen zijn duidclijk kenbaar aan de
kortc, zijdelings sterk afgeplattc zwemstaart,
die op een roeispaan lijkt; een aanpassing aan
haar zwemmend leven. De kop is betrekkelijk
klein; bij een enkele soort, o.a. Microccphalophis gracilis microcephalia,
zelfs bijzonder
klein. De grootste zeeslang, Hydrophis spiralis,
bereikt een lengte van bijna drie meter, enkele
soorten zijn ruim anderhalve meter lang, doch
de maximumlengtc der meeste soorten ligt beneden de meter.
Met uitzondering van een soort, namclijk Hydrophis sempiri, die in een zoetwatermeer op
Luzon (Philippijnen) voorkomt. en drie soorten.
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die Dr. B r o n g e r s m a in 1955 uit de BovenDigoel-rivier (Nicuw-Guinea) op 700 km
stroomopwaarts verkreeg. leven alle zeeslangen
in de tropische zeeen. Enkele soorten zwemmen
met het opkomend getij wel eens de grote
rivieren op, terwijl sommige, voor de mens
niet gevaarlijke waterslangen, zich af en toe in
zee wagen. De afgeplatte zwemstaart is echter
het enige zekere kenmerk om de giftige zeeslangen van de niet-giftige waterslangen te
onderschciden.
De meeste soorten blijven in de nabijheid van
dc kust. Een enkele, Pelamis plafurus, wordt
meermalen in voile zee aangetroffen en is zelfs
gevonden aan de westkust van Amerika.
De zeeslangen voeden zich met allerlei soorten
vissen, incest palingen, inktvissen en kreeftjes.
Gewoonlijk zwemmen zij met de kop hoog opgericht boven water, maar wanncer een schip
nadert, halen ze dicp adem, sluiten de neusgaten door middel van dc daarboven gelcgen
kleppen en duiken vervolgens met sierlijke kronkelbewcgingen in de dieptc, waar zij vanaf het
schip in het kristalheldere water nog lang te
volgen zijn.
Soms zwemmen zc in enormc troepen. Het heeft
er dan alle schijn van, dat de zeeslangen trekken. Vlak onder de oppervlakte zwemmen ze in
dichte gelederen in een bepaalde richting. In
1932 nam de heer Willoughby L o w e dit waar
bij Astrokia stokesi. Dit is een grote, zeer dikke
zeeslang, die tot twee meter lang kan worden.
Dc kicuren zijn geelbruin met brede zwarte
dwarsbanden. Over een front van drie meter
zwom een zeer groot aantal slangen in dezelfde
richting. Het schip voer over een afstand van
60 mijl langs deze massale trek. Het aantal
individuen werd door L o w e op vcrschcidene
miljoenen geschat.
De familic der zeeslangen, Hydrophidae, wordt
in twee onderfamilies onder verdccld:
1. de Laticaudinae. Bij deze slangen zijn weliswaar de buikschilden aanmcrkelijk kleiner dan
bij de landslangen, maar wel duidclijk aanwezig.
Zij komen vrijwillig aan land en leggen eieren

(ovipaar). Tot deze onderfamilie behoren slechts
de geslachten Laticauda en Acpyiirus. elk met
een viertal soorten.
2. de Hydrophiinae, alle andere zeeslangen
omvattend. Deze hebben of nog kleinere buikschilden, of in het geheel geen buikschilden,
welkc onnodig zijn bij het leven in zee. Z e
zijn levendbarend (vivipaar) en komen nooit
vrijwillig aan land. Wanneer ze bij stormweer
op de kust spoelen en niet met een volgendc
golf weer de zee kunnen bcreiken, zijn ze gcdoemd om te sterven, daar ze zich op het
gladdc zand niet kunnen voortbewegen.
Geen der soorten zeeslangen heeft een eigen
Indonesische naam. Er zijn enige namen bij
Indonesische vissers in gcbruik, die voor alle
soorten zeeslangen gelden. De verwarring is
daardoor zo mogelijk nog groter dan bij dc
landslangen. Dc naam "ular lempe" is nog het
meest in zwang („ular", slang; ,,lempe" wordt
soms gcbczigd in de betckenis ,,vcrmoeid" en
is vermoedelijk Madurees). Voor de leek is
het dikwijls mocilijk de vclc soorten zeeslangen
te ondcrscheiden. Vooral dc zwart-wit geringdc
soorten lijken veel op elkaar. De meeste soorten
zeeslangen hebben ook geen Engelse namen.
Voor enkele soorten introduceer ik hier dc
Nederlandse naam, die of een vcrtaling zijn
van dc wetenschappelijkc naam, of op een
karaktcristieke kleur betrckking hebben.
Gelukkig weten dc vissers — die het meest met
deze slangen in aanraking komen — dat alle
zeeslangen giftig zijn, geen enkele uitgezondcrd,
en dat een beet van een dczcr slangen voor dc
mens dodelijke gevolgen kan hebben. Maar ook
weten zij, dat zeeslangen niet agressicf en weinig
bijterig zijn, behalvc de pas aangespoclde exemplaren, die op de vloedlijn hun stcrvensuur
afwachten. Dit in tegenstclling tot dc Zuidzeeverhalen, waarin men parelduikers door scholen
zeeslangen laat aanvallen. Men moet deze
'South-sea-stories' niet altijd gcloven. Terwille
van het effect neemt men het met dc waarhcid
niet altijd zo nauw.
Komen zeeslangen toevallig in de netten. dan
worden ze door de vissers met grote voorzichtighcid achter de kop of bij dc staart aangepakt
en vcrwijderd. Er gebeuren zelden ongelukken
en het aantal mij uit Indonesie' bekende beetgevallen is dan ook zeer gcring. Dat het gif
echter sterk werkt, is gebleken bij proefdieren.
zoals honden en apen, die na korte tijd stierven,
nadat zij waren ingespoten met een hoeveelheid
gif. verkregen uit de gifklicren van zeeslangen.
Ditmaal zijn de mensen niet de ergstc vijanden
van dc dieren. Z e worden door grote roofvissen bclaagd en ook door de Twcekleurige
Zeearend, Haliac-ctus leucogaster, versmaadt
ze niet en is blijkbaar immuun voor dit slangengif. De grootste verliezen zijn echter een gcvolg
van typhoons, waardoor grote aantallen op het
strand worden geworpen en sterven.
Volgens een Tamils volksverhaal bijten zeeslangen zelden of nooit. Mocht men toch door
een zeeslang worden gebcten, dan is een goede
remedic: driemaal een flinke hoeveelheid zeewater drinken en daarbij vlug achter elkaar
driemaal het woord ..iramaitivu" prevelen. Het

lijkt mij toch wel beter om zo snel mogelijk naar
de doktcr te gaan.
Van de vrijwillig op het land komende zeeslangen is de gewone Zwart-wit Geringdc Zeeslang, Laticauda colubrina, de meest algemene.
Zij kan langs de kusten van vrijwel geheel
Indonesie, Nieuw-Guinea, Australie, NieuwZeeland, de Philippijnen, Zuid-China, Malakka
en op tal van eilanden worden aangetroffen.
Is vooral talrijk op de kleine koraaleilandjes.
Toen ik eens het eilandjc Hulawa, ten noorden
van dc baai van Kwandang (Noord-Celebes)
bezocht, waar een vuurtoren stond, ben ik van
daar met een prauw naar een nabij gelegen
eilandjc gevaren om cicren van Stern-soorten
te zoeken. Vogelcieren waren er niet, maar wel
tientallen van deze zeeslangen, die op de
koraalblokken lagen te zonnen. De grootste
exemplaren waren naar schatting anderhalve
meter lang en polsdik. Daar wij ze volkomen
met rust lieten, hadden we van deze dieren
natuurlijk niets te vrezen.
Uit dc literatuur ken ik geen enkcl beetgeval
van deze soort. Zelfs bij ruw en onvoorzichtig
aanpakken, dus niet achter de kop, wat naar
vcrluidt de Japanse vissers bij een nauw verwantc soort nog weleens doen, rcagcren zc
niet door te bijten.
Daar de Lafrcanc/.i-soorten regelmatig aan land
komen om te zonnen en ook om in holten tussen dc koralen hun eieren te leggen, leven ze
voornamclijk dicht bij de kusten. Voor het bemachtigen van hun vocdscl, in hoofdzaak vissen,
zijn ze in ieder gcval op dc zee en het ondergelopen koraalrif aangewezen. Af en toe kan
men zc ook in het vloedbos aantreffen, Iiggend
op dc stcltwortcls der mangrovebomen. Er zijn
een paar vondsten bekend van plaatsen, die
dieper in het binnenland liggen, doch waarschijnlijk zijn deze exemplaren door zeearenden
meegevoerd en hebben dczc de slangen laten
vallen.
Dc hoofdkleur van Laticauda colubrina is geel
of blauwachtig grijs met 25 of 30 zwarte ringen om het lichaam, die ongeveer even breed
zijn als dc daartussen gelegen lichte vlekken.
De buikzijde tussen de banden is lichtgeel gekleurd. Bij oudere exemplaren lopen dc zwarte
banden aan de onderkant niet door. Dc kop is
zwart en geel gevlckt. Dczc soort kan een
lengtc van 1,60 meter bcreiken, doch is gewoonlijk kleiner.
Bij de nauw verwante Laticauda
laticaudata.
die ook een zeer groot versprcidingsgebied
heeft, doch kleiner is — in dc regel niet langer
dan een meter — en minder algemeen voorkomt,
is de zwarte tekening op dc kop iets anders en
de bovenkop grotendeels zwart gekleurd.
Er komen nog twee andere Laficaiida-soorten
in de zeeen in Zuidoost-Azie voor. doch deze
zijn veel zeldzamer. In het oostclijk gcdeelte bij
Nieuw-Guinea, Australie en enige eilanden in
de Stille Zuidzcc is schistorhynchus
gcvonden;
in de Javazec, bij Flores, Ceram en Japan
scmifasciata.
Van Laticauda is bekend, dat deze slang haar
eieren bewaakt, zoals enkele giftigc landslangen,
als Naja en Bungarus, dit ook doen.
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Van de redacteur
Met het uitbrengen van dit laatste nummer van
de zestiende jaargang, moct ik mijn carriere als
redacteur van Lacerta' besluiten. Het ontbreekt
mij aan voldoende tijd om ons blad goed te
verzorgen. Hoewcl de gevolgen daarvan nog
beperkt konden blijven tot het zeer onregelmatige verschijnen, was het duidclijk dat het zo
niet langcr kon gaan. Het Bestuur van onze
vereniging heeft nu Mevrouw M. J. KlynstraScmplonius bereid gevonden de redactie van
Lacerta' over te nemen.
Gedurende drie jaren heb ik 'Lacerta' voor U in
elkaar mogen plakken. Ik heb dat steeds met
plezicr gcdaan, maar soms een beetje, dikwijls
veel te laat, waardoor ons blad het karakter
van een pcriodick gcleidelijk aan heeft verloren.
En er zou wellicht helemaal niets van terecht
gekomen zijn, als niet vele lieden bereid waren
geweest een handje tc helpen; de heer A. T .
Reijst, die vertalingen levcrde; de heer en
mevrouw van Oyen, die ook artikelen vcrtaalden en een deel van de tekst zetklaar maakten;
mijn opvolgster mevrouw Klynstra, die wat
zetklaar maken van artikelen betrcft, zeer verdienstelijk werk heeft gelevcrd en bovendien op
critieke ogenblikken behulpzaam was met dc
correctic van zct- en drukproeven; dc heer C. S.
Gouda te Utrecht, die sedert bijna een jaar dc
clichemodcllen vcrzorgt en Dr. A. A. Botter,

die sinds kort de samenvattingen in het Engels
voor ons opstelt. Al deze goede medcwerkers
wil ik hier graag mijn erkentclijkheid betuigen.
Een woord van dank verdient zeker ook de
firma C. A. den Oudsten te Lckkerkerk; de
drukker! Het drukken van ons blad was dikwijls
een lastige en spoedeisende affaire, maar dat
heeft nooit aan de uitstekende tcchnische verzorging van 'Lacerta' — vergelijkt U maar
eens — afbrcuk gcdaan.
Ik vertrouw, dat ook mevrouw Klynstra op al
deze sympathicke medcwerkers zal mogen rekenen. Haar taak zal niet cenvoudig zijn; het was
een heel dunne copy-map, die ik aan haar kon
overdragen. Daarom wek ik alle leden op haar
vcoral bij haar werk te steunen door bijdragen,
in de vorm van artikelen, korte aantekeningen
over waarnemingen en ervaringen, bcrichten,
foto's en tekeningen tc leveren. W i j kunnen natuurlijk wel voor onze financiele bijdrage een op
hoog peil staand tcrrariumtijdschrift verlangen.
maar we mogen niet vergeten, dat wij het
zclf maken moeten. Het betalen van contributie
alleen is echt niet voldoende.
Met de wens, dat ons blad een nog lang bestaan
beschoren moge zijn, neem ik afscheid als
redacteur. Ik ben U dankbaar voor het vertrouwen dat U in mij heeft gesteld.
L. W I J F F E L S

Summaries

stucked together. The cage requires a den^e vegetation, many branches and a damp and warm
atmosphere (between 20 and 25° C ) . To keep the
lizards in good health, it is of utmost importance
lo expose them to direct sunlight or otherwise half
an hour of artificial sunlight is to be given daily.
Furthermore one shoud take care for a regular supply
of fresh air, for instance by means of a tube connecting
the terrarium with open air. As to feeding, bananas
are ideal food besides vegetable matter, young iguanas
require later insects. When terrarium-vegetation is
eaten, food-supply is insufficient. Suitable plants for
the terrarium proved to be lioya carnosa, Spironaema irngrans and Bromeliads. Perhaps as a result
of daily showering, the author's animals never took
a bath. As to sloughing care has to be taken that
no parts of skin remain attached lo the tip of tail,
which frequently causes necrosis of that part of the
body.

Lacerta laurica laurica
Lacerta, vol.16, page 69.
The lizard Lacerta taurica can successfully be kept
in a rather damp and wellhealed terrarium wilh many
hiding places. The food consists of several insects
as small crickets, meal-worms, etc. They arc much
more difficult to keep alive thans the common
Wall-Lizards, Lacerta muralis, with which, as a
matter of fact, Ihey cannot be kept together.
Experiences with Agatna steltio biachydactyla
Lacerta, vol. 16, page 63.
ft is the opinion of the author, that the lizard Agama
stellio brachydactyla is a very suitable replile for a
dry desert terrarium. He experienced a premature
death of these animals, which he imputed to them
being kept in a rather damp terrarium with too much
vegetation. One of these reptiles showed the following disease: on the skin of the thorax appeared
brown spots, its activity disappeared, it got cramps
in back-legs and suffered from obstipation. The spots
got moist and could not be cured by applying an
ointment containing jodine. Because of pregnancy,
it was given Vitamine 0 and U complex without any
results. Solid food was not accepted any more;
occasionaly the lizard drank a bit of milk. Death
followed after a month; autopsy showed alterations in
many organs (account of the autopsy not seen by the
editor).
Terroristic notes [or beginners
Lacerta vol. 16, page 65.
First part of a series of articles on the construction
of cages, their illumination and heating, planting
and care.
About the care of young Iguanas
Lacerta, vol. 16, page 55,
For successful keeping of young Iguanas, one has,
when purchasing the animals, to pay attention lo
their activity, their fresh green color and thcin
undamaged legs. Eyes must be clear and eyelids not
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Boelcbespreking
Bij de uilgeverij Urania te Leipzig verscheen een
voortreffelijk boekje van Dr. Heinz Wermuth: TASCHENBUCU DER HEIM1SCHEN AMPHIBIEN UND
REPTIELIEN, dat 107 pagina's tell en van 32 kleurenplaten voomen is. De prijs bedrangt DM 7.—.
Het is een boekje, dat bedoeld is om de leek bij
oxcursies wegwijs te maken in zijn herpetologische
vondsten. Het werkje bevat een duidelijke determineertafel en een inleiding tot de herpetologie, die even
prettig leeshaar als degelijk is. Naast iedere kleurplaat
vindt men de tekst, die op het afgebeelde dier betrekking heeft; een zeer overzichtelijke organisatie.
De besprekingen bestaan uit een beschrijving van het
uiterlijk, van het geslachtsonderscheid, gegevens over
vcrspreiding, woongebied en levenswijze van de in
Duitsland vnorkomendc kruipende dieren.
Het is wel heel spijtig dat de kleurenplaten zonder
uitzondering mislukt zijn. Zelfs de lezer, die nooit
een van de afgebeelde dieren levend gezien heeft, zal
begrijpen dat de platen bar slecht getekend en heel
letijk van kleur zijn. Hot is jammer dat men een zo
zorgvuldig geschreven boekje afbreuk heeft gcdaan
door het niet eenvoudig met zwart-wit foto's te
illustreren.
L. W.

