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Het is lente, ik ben er weer 
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M. van Rekum, Amstelveen: 

Probleemdieren of 

Wanneer men op de Werkgroep-bijcenkomsten 
in Amsterdam bij diverse liefhebbers zijn oren 
te luistcren legt, valt direct een grote verschei-
denheid van opvattingen op. Er zijn cr bij wie 
zogenaamdc probleemdieren als padhagedissen 
en kameleons jarenlang in een uitstekende con-
ditie verkeren en van anderen hoor je „al 
verzorg je ze nog zo gocd, binnen een paar 
weken zijn ze dood; het is weggegooid geld". 
Wee r anderen hebben te kampen met allerlei 
ziekten, vooral oogontstckingen; bij de een 
heeft behandeling met een of ander antibiotisch 
preparaat succes, terwijl een ander, die het-
zelfde preparaat gebruikt, zijn dieren ziet dood-
gaan. 

Zijn er echter wel probleemdieren? Persoonlijk 
gcloof ik van wel, maar ik ben er van over-
tuigd, dat een hclcboel van deze problemen 
terug te voeren zijn tot een ding, namelijk de 
hygiene in het terrarium. Als wij bij onze 
collega's aquariumhouders gaan kijken, dan 
blijkt alras, dat wij op het gebied van „bak-
ken"-reinhcid een stuk bij hen ten achter staan. 
Bij een aquarium wordt bij voorbeeld nauw-
keurig gelet op dc samenstelting van de bodem-
grond en, nauw hiermede samenhangend, op 
hardheid en zuurgraad (pH) van het water. 
Talrijke voorschriften (vooral in verband met 
het kweken van bepaalde soorten vissen) zijn 
in de aquariumliteratuur te vinden. terwijl 
hulpmiddelen zoals pompen, filters, pH-meters 
enz. te kust en te keur in dc handel verkrijg-
baar zijn. 
En wij met onze tcrraria? Onze bodem (vol-
gens voorschrift!) op zijn mooist uit resp. pot-
scherven. grind en daarop een grondmengsel 
van twijfelachtige samenstelling, minstens 20 cm 
dik vanwege de bloempotten of los uitgezette 
planten. Maar hoe is die bovenste laag grond 
samengestcld? W a t voor grondsoort? En hoc 
is de chemische en bacteriologische samenstel-
ling? Ik durf te wedden, dat niemand van ons 
dat weet. Ikzelf in ieder geval niet. 

W a t is nu de verdere gang van zaken in het 
terrarium? De excrementen van onze dieren 
vallen op de grond of blijven op de bladeren 
van de planten liggen en bereiken met het 
sproeiwatcr uiteindelijk ook de bodem. 
En hoe is dc bodem aangepast aan dc bewoners 
van het terrarium? Het gunstigstc geval doet 
zich voor bij het woestijnterrarium, aangezien 
de — hoewel in vele gevallen onjuiste — asso-
cia te woestijn is gelijk zand haast aangeboren 
is. Inderdaad, het gunstigste geval. Is het u 
wel eens opgevallen. dat woestijndieren (met 

probleemterraria? I 

uitzondering van de padhagedissen) als skinks 
e.d. hun bezitters vaak vele jaren achtereen 
plezier bezorgen en dat juist dc oerwoudhage-
dissen zulke zorgenkinderen zijn? Ligt dit nu 
alleen maar aan de bodemgrond? Ncen, er zijn 
natuurlijk mccrdere oorzaken. Een tweede is 
bij voorbeeld de verschcidenhcid van dieren in 
het terrarium, doch deze verschcidenheid heeft 
ook alweer invlocd op de bodemgrond. Laten 
we deze facetten eens gelijktijdig bezien. In een 
dichtbevolkt oerwoudterrarium heeft de bodem 
te lijden van de excrementen van dc bewoners. 
Allerlei chemicalien en bacterien uit deze uit-
werpselen dringen er in door. Een gedeelte hier-
van wordt door de planten opgenomen, doch 
andere delen — en dit zijn misschien juist de 
gevaarlijkste — blijven cr in met als gevolg 
een langzame chemisch-bactcriologische en mis-
schien 66k parasitair vergiftigde grond. Maar 
de drainering van de bodem dan? Goed, ik 
neem aan, dat u een gedrainccrdc bodem bezit 
met een prachtig aftapkraantje voor het over-
tollige grondwater. Mijn ervaring is echter, dat 
deze drainering vaak niet werkt; in het gun-
stigste geval vloeien er slechts enkele druppels 
grondwater af. De bodem is dus verzadigd met 
water; het gietwater neemt in dit geval geen 
gifstoffen op of staat deze weer af aan de 
bodem, wanneer dczc drogcr wordt. In ieder 
geval wordt er niets afgevoerd. W a t gebeurt 
er in de vrije natuur? Tropische regenbuien zijn 
ultbundig. In Zuid-Amerika bij voorbeeld kan 
men haast zijn horloge gelijk zetten met het 
uur, waarop iedere dag de dagclijksc regenbui 
losbarst en weer ophoudt. Massa's water stor-
ten in korte tijd naar beneden tot zelfs 200 cm 
en meer per jaar (in Nederland gemiddeld 68 cm 
per jaar). Rekent u nu eens een dergelijke 
regenval om op de oppervlakte van uw terra-
rium. Mijn oerwoudbak heeft een oppervlakte 
van 75 x -10 cm = 3000 cm2. Om een regenval 
van 1 cm te bewerkstclligen moet ik dus 
3000 cm3 = 3 liter water sprocien! Wedden 
dat het aftapkraantje een half uur na zo'n 
stortbui niet druppelt maar stroomt? En nu 
gaan de schadelijke stoffen wel mee, althans 
voor een groot dccl. De hoeveelheid aan scha-
delijke stoffen, die wordt meegevocrd, hangt 
weer af van verschillende factoren, zoals ab-
sorptievermogen van de bodem (de hoeveelheid 
water dus, die door dc grond wordt vastgehou-
en), de doorstroomsnelheid van het overtollige 
water en de oplosbaarheid van de stoffen. 
De doorstroomsnelheid is natuurlijk wel te 
regclen door de aftapkraan een bepaalde tijd 
dicht te houden zodat dc stoffen meer gelegen-
heid krijgen in het water op te lossen. 
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Het hoeft echter geen betoog, dat vele plantjes 
bij een dusdanige zondvloed het Ioodje zullen 
leggen, omdat uw terrarium in een moeras is 
herschapen, zodat de plantenwortels constant 
in een sliknattc bodem staan en daardoor zullen 
gaan rotten. De beplanting zal dus aan de 
bodem moeten worden aangepast. Diverse moe-
rasplanten zoals b.v. Maranthasoorten zullen 
het juist goed doen. 
Er is echter nog een alternatief, nl. de plan-
ten en de bodemgrond aanpassen aan de kunst-

matige tropische regenval en wel zo, dat we 
de mogelijkheid van bodemvergiftiging tot een 
minimum beperken. W e komen dan tot de in-
richting van een ,,hygienisch" terrarium. Neen, 
geen glazen bak met een stuk papier als bodem-
grond. Als het u belieft niet. Wij blijven bij 
een mooi, dichtbeplant terrarium, doch met 
een zeer dunne, gemakkelijk te verwisselen 
bodemgrond, die bovendien het voordeel heeft 
licht in gewicht te zijn. 

Wordt vervolgd. 

F. B. Klynstra, Leiden: 

Pas op met l fOngevaarl i jke" slangen 
Op 26 decembcr 1957 overleed de beroemde 
Amerikaanse herpetoloog K. P. Schmidt ten 
gevolgc van de beet van een jong boomslange-
F. B. Klynstra, Leiden, 
tje. De slang was hem ter determinatie door 
de Lincoln Park Zoo toegestuurd. De Boom-
slang. Dispholidus typus, is een Afrikaanse 
opisthoglyphe soort; de gifttanden staan hier 
dus achter in de bek in tegenstelling tot b.v. 
onze adder, die de gifttanden voor in de bek 
geplaatst heeft. Nu is het een wijdverbreide 
opvatting, dat slangen met gifttanden achter in 
de bek lang zo gevaarlijk niet zouden zijn als 
die, wclke de gifttanden voor in de bek hebben, 
de z.g. proteroglyphen. Ook Schmidt huldigde 
deze opvatting en toen het slangetje hem dan 
ook beet, nam hij — behalve het uitzuigen van 
de wond, terwijl hij het uitgezogen vocht in-
sliktc — geen maatregelen tegen de giftwerking. 
Wel vond hij de gevolgen van de beet interes-
sant en schreef alle symptomen nauwkcurig op, 
zoals misselijkheid en bloeduitstortingen, totdat 
een bloeduitstorting in de hersenen een einde 
aan zijn leven maakte. Dit bcrichtje ontleenden 
wij aan A. F. Emerson (Science, 127. biz. 1162 
(1958). Ook D. C. Fitz Simons en H. M. Smith 
beschrijven in een artikel genaamd 'Another 
rearfanged South African Snake lethal to 
humans" (Herpetologica, H, biz. 198 (1958)) 
hoe de bekende herpetoloog Mr. F. J. de 
Rivella Lock op 25 december 1953 in de ouder-
dom van 35 jaar overleed ten gevolge van de 
beet van Thelotornis kirtlandi. Mr. Lock had 
juist een determinatiewerkje over slangen ge-
schreven, namelijk „Key to the identification 
of the snakes of Tanganyika" en was geheel 

op de hoogte door welk dier hij was gebeten, 
doch ook hij achtte de beet ongevaarlijk. Deze 
was dan ook geheel niet pijnlijk en toen hij de 
volgende morgen een bloedspuwing kreeg zag 
hij noch de erbij geroepen arts hicrin een 
gevolg van een slangenbeet. Ook Mr. Lock 
kreeg hersenbloedingen en overleed twee dagen 
later. Lijkschouwing bracht aan het licht, dat 
de dood veroorzaakt was door de ..onschuldige" 
Thelotornis kirtlandi capensis. 

In de catalogus van W . de Rover wordt deze 
Thelothornis kirtlandi onze leden aangeboden. 
Ook de Rover schijnt deze soort voor onge-
vaarlijk te houden, daar hij wel achter Vipera 
berus GIFTIG heeft geschreven, doch niet 
achter T. kirtlandi. De leden zijn gewaarschuwd! 
Onder de slangen, die niet over gifttanden 
beschikken, zoals onze Gladde Slang en de 
Ringslang, komen echter, hetgeen u wel nooit 
verwacht zult hebben, soorten voor met be-
hoorltjk ontwikkelde giftklieren. Het gift dezcr 
soorten is soms lang niet ongevaarlijk. Vooral 
het Genus Natrix telt soorten met sterk gift. 
Twee jaar geleden werd ik door een groot Q 
van Natrix sipedon confluens vluchtig in de 
hand gebeten, hetgeen een pijnlijke arm en 
opgezette lymphklieren ten gevolge had. Op 
Java is een geval bekend van een beet van 
een Natrix met dodelijke afloop. Bij dczc gift-
tandloze slangen kan het gift niet snel in de 
wond worden gespoten zoals dat door middel 
van gegroefde gifttanden gebeurt. W e l echter 
kunnen deze slangen, indien zij even op de 
wond blijven kauwen, er een gevaarlijke dosis 
gift ,,inpompen". 

SUMMARY: BE CAREFUL W I T H 'UNDANGERIUS - -
SNAKES. 

Summary: Be careful with "undangerous" snakes. 
It is a widespread opinion that snakes with poison-fangs 
in the back of the mouth would not be so dangerous as 
snakes with poison-fangs in front. Described are two 
deaths as a result of bites bij DISPHOLIDUS T Y P U S 

(K. P. Schmidt f 26.12.57s Science 127, p. 1162, '58) 
and T H E L O T H O R N U S KIRTLANDI CAPENSIS (Mr. 
Rivella Lock, f 25.12.53: Herpetologica 14, p. 198, '58). 
Also among the snakes of the genus NATRIX wc find 
some with a strong poison which starts working only 
then, if they can bite trough. The author experienced 
poisoning after being bitten by NATRIX SIPEDON 
C O N F L U E N S . 
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ben dan vele kikkers, die s nachts actief wor-
den, verdwijnen zodra de zon in het terrarium 
schijnt. 
Het is jammer, dat het houden van planten in 
een niet tc grote bak — mijn terraria hebben 
afmetingen van 80 x 55 x 40 cm •— bevolkt 
met nogal grote kikkers zeer moeilijk is. Vele 
Braziliaanse boomkikkers, vooral Hyla albo-
marginata. Phylomcdusa, Aparasphenodon e.d. 
hebben een voorkeur voor bromelia's. Na korte 
tijd zullen echter de gezondste bromelia's van 
binnen beginnen tc rotten, daar dc kikkers deze 
planten als toilet gebruiken. Geregeld schoon-
spoclen met lauw water heeft tot nu toe niets 
geholpen. Daarom kan men het terrarium beter 
niet met bromelia's beplanten, ondanks het feit, 
dat ze met de natuurlijke omstandigheden van 
de kikkers overeenstcmmen. Het beste nog deden 

zij proberen dc aan hun lichaam klcvende deel-
tjes vuil met de achterpoten te verwijderen. 
Phyllomcdusa strijkt zelfs met achter- en voor-
poten langs buik, flanken en rug, wat een bij-
zonder grappig gezicht is. Aangezien dc Maki-
kikkers, zoals men Phyllomcdusa ook nocmt, 
buitengewoon gcspecialisccrde boombewoners 
zijn, komen zij haast nooit in het waterbckken, 
doch nemen het benodigdc vocht op door mid-
del van dc buikhuid door daarmedc over de 
pas bespoten bladeren tc strijken. Daarom moet 
men bij het houden van dczc dieren dc planten 
schoon houden. Mosplaggen moeten vaak ver-
nieuwd worden, hoofdzakelijk de in het water 
liggende, daar dczc spoedig gaan rotten en 
een onaangename lucht gaan verspreiden. Elke 
dag moeten dc planten met lauw water bespo-
ten worden. Dier en plant zullen daar dankbaar 

Dendrobates typographicus Foto: Jochum 
Cliche C.E.V. 

het de Philodendron-soorten. wanneer ten-
minste de kikkers de grond onder deze planten 
niet bcvuilden. Men kan dit voorkomen wan-
neer men dc pot, of de grond daarin, met een 
nylon dameskous beschcrmt. Men kan echter 
ook wekclijks takken van een vlierstruik af-
snijden en de stelen in het waterbassin steken, 
zodat ze langer fris blijven. Voordat men hier-
toc overgaat moeten dc takken grondig met wa-
ter bespoten worden om ze van stof e.d. te 
reinigen. 
Wil men met succcs kikvorsen houden, dan 
moet men er voor zorgen, dat dc bak zeer 
schoon gehouden wordt. Elke week dienen de 
ruiten met een spons gercinigd te worden, ter-
wijl eventuelc planten met een blocmenspuit 
schoongespoten en van uitwerpselen gereinigd 
moeten worden. 
Boomkikvorsen zijn op dit punt zeer gevoelig; 

voor zijn en onze kikkers begrocten deze regen 
met vrolijk gekwaak. 
Het vocren van de kikkers geeft weinig moeite. 
Ik heb in de loop der tijden echter gemerkt, 
dat vele soorten geen cenzijdig voedsel kunnen 
verdragen. Het hoofdvoedscl van vele Hyla's, 
ter grootte van circa 6 a 7 cm., bestaat namc-
lijk uit vliegen en 's zomers uit middclgrote 
sprinkhanen, krekels, wasmotten en hun larven 
en kleine kakkerlakken. Heeft men een koestal 
in zijn buurt dan kan men vanaf de vroege 
voorzomcr tot het begin van de winter daar 
vliegen vangen, die op dc koeien zitten en zich 
met bloed volgezogen hebben. Dczc vliegen 
zijn rijke vocdselbronnen en worden goed ver-
teerd. (In ons land zal men in stallen weinig 
succcs hebben, omdat vclc boeren met D.D.T. 
spuiten. Red.). 
Zoals reeds gezcgd zijn cr vclc Hyla's en 
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Phyllomedusa's, die nogal kicskcurig zijn wat 
het aannemen van voedsel betreft. Vooral 
Phyllomedusa hypcrchrondialis en de nog groter 
wordende Ph. burmcistcri moet men, om ze in 
gevangenschap in leven te kunnen houden. 
voeren met krckeltjes en kakkerlakken en van 
de laatsten dan dc kleine Duitse soort. Het 
verdient geen aanbevcling deze dieren te kopen 
als men niet aan het juiste voedsel kan komen. 
Sommige Hyla's. zoals Hyla crepitans, H. geo-
graphica, H. fabcr, H. polytacnia, en H. cir-
cumdata eten in het begin wel vliegen en was-
motten, maar weigeren later plotseling dit voed-
sel. Wanneer men dan niet aan krekcltjes en 
kakkerlakken kan komen gaan deze kikkers 
langzaam maar zeker te gronde. Ditzclfdc geldt 
ook voor dc prachtige Agalynchis. 

Afrikaanse kikkers, zoals Hylambates en Lep-
topelis daarentcgen zijn weer gcmakkclijkcr te 
voeren. In dc winter zijn wasmotten, grotere 
kakkerlakken en meelwormen een gemakkelijk 
te verkrijgen voer, terwijl men ze s zomers 
grote sprinkhanen en bromvliegen kan geven. 
Nog grotere boomkikkers, zoals b.v. Hyla 
cocrulea en H. venulosa zijn 's winters met 
meelwormen en bromvliegen en s zomers met 
krekels en sprinkhanen tc vocderen. Men kan 
met dit voedsel de dieren jarenlang gezond in 
leven houden. 

Nog iets over het voeren van kleine kikkertjes. 
De prachtig gekleurde Dendrobatcs typogra-
phicus en D. auratus kan men practisch alleen 
met fruitvliegjes vocderen. Microhyla. Nccto-
phrync en kleine Hyla's zoals bij voorbeeld 
Hyla nana en H. bilincata, H. bipunctata eten 
ook graag fruitvliegjes, waarmede men ze jaren-
lang gezond kan houden. In de zomer kan men, 
door met een net door het gras te strijken, ze 
dit z.g. weideplankton voeren. lets moeilijker 
is het voeren van de Atelopus-soorten, vooral 
van de bonte Atclopus varius, die ik jarenlang 
in leven heb kunnen houden door te voeren met 
kleine wolfsspinnetjes. Aanvankelijk aten deze 
dieren cok de kleine larven van de wasmot, 
totdat deze plotseling versmaad werden en 
alleen nog maar spinnctjes aangenomen wer-
den. Zelfs de kleine Atclopus stclzneri, een 
vaak gehouden kikker, verhongert, wanneer hij 
uitsluitend een menue van fruitvliegjes krijgt. 
Men kan deze dieren echter ook groene blad-
luizen en heel kleine spinnctjes geven of kleine 
wasmotlarfjes. 
Uit het bovenstaande kan de lczcr opmaken, 
dat het voedcren van kleine kikvorsen. wil men 
cr lang plezier van hebben, niet zo eenvoudig 
is. Het beste is om — wanneer men moeilijke 
eters onder zijn dieren heeft — deze steeds 

(Overgenomen uit: Zeitschrift fur Vivaristik). 

Nota bene 
Auteurs, die tegen een kleine vergoeding een aantal 
exemplaren van ,,Lacerta", waarin hun artikel is 

onder controle tc houden, zodat men er zich 
van kan overtuigen, dat dc dieren inderdaad 
ook eten. Het zal vaak een geduldspelletje zijn 
om steeds hetzelfde diertje zijn voedsel voor 
te zetten, waarbij elke onnodigc beweging ver-
meden moet worden. Mijn Calloula pulchras 
aten maandenlang alleen meelwormen. Plotse-
ling werden deze versmaad en toonden twee 
van de dieren een voorkeur voor vliegen. Het 
derde exemplaar schakelde op wasmotten over. 
Op het ogenblik vormen dc wasmotlarven voor 
alle drie het hoofdvoedscl en daarmede heb 
ik wel het juiste menu gevonden. 
Veel gcmakkclijkcr zijn dc grotere, op de grond 
levende vorsen, zoals Rana en Bufo, te voeren. 
Er hoeft waarschijnlijk niet op gewezen te wor-
den, dat dczc dieren alles eten wat ze te pakken 
kunnen krijgen: meelwormen, regenwormen, 
sprinkhanen, bromvliegen enz. Op dit voedsel 
gedijen zc prachtig. terwijl men s winters 
ook haast geen vocdsclzorgcn heeft. 's Win-
ters geef ik, behalve meelwormen, hoofdzake-
lijk bromvliegen, die ik in een winkel voor 
hengelsportartikelen als maden koop. Voor 
weinig geld is er reeds een flinke portie maden 
te krijgen, die men op een enigszins warme 
plaats moct opbergen. Dc poppen komen bij 
kachelwarmte in circa twee weken uit, maar 
alvorens de pas uitgekomen vliegen te voeren 
geve men dczc eerst een mengsel van gecon-
denseerde melk, water, suiker en tetravitol 
(wat is dat? Vert.) tc eten. Na een week, 
wanneer ze wat dikkcr en voedzamer zijn, kun-
nen de vliegen gevoerd worden. 
Vaak gebcurt het, dat men in het bezit komt 
van sterk vermagerde kikvorsen, die na een 
lang verblijf bij dc handelaar in een erbarme-
Itjke staat vcrkcren. Dit is vooral vaak bij 
Hyla's het geval. Meestal is cr weinig kans ze 
er weer bovenop te helpen. Dwangvoederen 
heeft meestal weinig succes en moet, in verband 
met de gevocligheid van dc dieren, ook zoveel 
mogelijk vermeden worden. Slechts hij (of zij), 
die daarvoor een bijzonder fijn gcvocl in de 
vingertoppen heeft kan proberen met zijn duim 
de kcelhuid zachtjes naar beneden te drukken, 
totdat ten slotte de bek van de kikker open-
gaat. Is de bek voldoende geopend, dan stopt 
men er heel kleine en heel zachte brokjes voed-
sel in, totdat de kikker door middel van slik-
bewegingen het voedsel naar binnen heeft ge-
werkt. Deze manier van voedcren is mij nooit 
gelukt bij heel kleine kikkertjes zoals Hyla 
nana en Dendrobatcs typographicus. Alleen 
mijn dochtertjc, die toen acht jaar oud was, 
had met haar fijne, terc kinderhandjes succcs, 
waardoor dc dicrtjes in leven bleven. 

(Wordt vervolgd) 

opgenomen, willen hebben, worden verzocht dit bij 
het inzenden van hun artikel te vermelden. 
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C. J. Marinkelle, med. drs., Utrecht: 

Vipera Lebetina L, 

A. Zijn prooi 

Vipera lebetina lebetina en Vipera lebetina deserlorum. Foto: C. J. Marinkelle 

De zes Vipera lebctina's, die ik in gevangen-
schap kon bestudcren. duldden geen van alien 
andere slangensoorten in hun directc omgeving. 
Een in de kooi gcbrachtc gehoorndc zandadder 
(Cerastes cornutus F o r s k ) werd onmiddellijk 
aangevallen en dus direct weer vcrwijderd. D? 
minder kostbare Natrix maura lag na zestien 
uur dood in de kooi, maar werd niet verslon-
den, hoewel Vipera lebetina in lange tijd niet 
gegeten had. Een Coluber hippocrcpis van 
50 cm lengte werd echter wel verorberd door 
een 100 cm langc V. lebetina, hoewel zij aan-
vankclijk weinig notitie van elkaar namen. 
Helaas kon ik nimmcr de gifwerking consta-
teren. 
Vipera lebetina is dc enige slangensoort, die 
reeds direct na het gevangen nemen smakelijk 
wilde muizen verorbcrt ook in dc onmiddellijke 
nabijheid van toeschouwers. Deze slang nadcrt 
zijn prooi zeer langzaam en probecrt daarbij 
zolang mogelijk zijn kop voor de prooi onzicht-
baar te houden. Dan, op een afstand van 20 tot 
5 cm valt hij aan. Dit toebijten duurt slechts 
een onderdeel van een scconde. Onmiddellijk 
hierna neemt de slang weer dezelfde houding 

aan als voorheen. Dc slang doodt zijn slacht-
offer alleen als deze zich een ogenblik niet 
beweegt. Meestal brengt hij mecrdere beten 
toe, soms zelfs tot tienmaal. Een prooidier, bij 
meerderc V. lebctina's gebracht, werd meestal 
door de slangen om beurten aangevallen. Wan-
neer deze slangen minstens een week lang geen 
gif hebben afgegeven volgt de dood van een 
muis in 10 tot 30 seconden. Een kameleon, 
welke als prooi werd aangeboden, werd na 
een half uur aarzelen aangevallen en stierf in 
40 seconden en werd ook later opgegeten. Aan-
geboden hagedissen, kikkers en berberpadden 
werden steeds met rust gclaten. 
Bij voorkeur wacht dc slang met het verorbe-
ren van zijn prooi totdat deze geheel dood is. 
Wanneer echter dc werking van het gif tc lang 
op zich laat wachten — het kan voorkomen. 
dat de slang door voorafgaande beten zijn gift-
voorraad verspeeld heeft — houdt dc slang zijn 
prooi soms in de bek totdat deze zich niet meer 
beweegt. Slechts in enkele gevallen kon ik 
waarnemen, dat een zich nog bewegende muis 
werd verslonden. 
Een van dc mocilijkste problcmen was steeds 
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om twee slangen, die dezelfde prooi beet had-
den, te schciden. Het is echter noodzakelijk 
om dan in te grijpen, aangezien het geenszins 
denkbccldig is, dat de enc slang dc andere met 
prooi en al levend vcrslindt. 
De eetlust van V. lebetina is bewonderens-
waardig. Een exemplaar van een meter lang 
wist in een uur tijds zes volwassen muizen te 
verslinden. 
Naarmate dc temperatuur stijgt worden de slan-
gen actiever. Toen ik eens een stel lebctina's in 
een kleinere kist moest ovcrbrengen bleken 
deze dieren door de warmte zo acticf te zijn, 
dat het mij ondanks drie uren ingespannen 
werken niet gelukte hen in het andere verblijf 
te krijgen. Ik heb toen een in ijswater gekoelde 
lap over de dieren heengelegd en na enkele 
minuten bleken ze reeds zoveel van hun energie 
ingeboet te hebben, dat de verhuizing in een 
minimum van tijd geschieddc. 

De snelheid, waarmede een te dicht benaderde 
slang kan toeschieten, is zo groot, dat men vaak 
slechts met moeite kan waarnemen wat er ge-
beurt en ontwijken uitgesloten is. 
Een groot aantal proeven werd gedaan om tc 
zien hoe deze slangen reageren op op korte 
afstand met flitslicht gemaaktc foto's. Tot ge-
ruststelling van dc fotolicfhebbers kan ik mede-
delen, dat dc slangen zich steeds bleken terug 
te trekken en nimmer ccn voorwaartse beweging 
maakten. 
Het bemachtigen van giftslangen in Noord-
Afrika is geen gemakkclijke zaak, omdat de 
bevolking erg bang is voor deze dieren, terwijl 
men toch een heel gcmakkelijke manier wist 
om zc te vangen. Men moest namelijk een 
aantal rauwe kippeeieren neerleggen; indien 
de slang zich aan zo'n ei te goed gedaan had 
zou hij roerloos ter plaatsc blijven liggen. Het 
leek mij onnodig dit fabcltjc te testen, temeer 
daar ik nimmer een giftslang door de bevol-
king aangeboden kreeg, ondanks de flinke lok-
prijzen. 
Volgens deskundigen zijn in Tunesie dc slangen 
de laatste jaren sterk in aantal afgenomen. Men 
wijt dit aan het intensicve gcbruik van DDT, 
dat per vliegtuig boven centraa! Tunesie werd 
afgeworpen in 1957 ter vernietiging van de 
beruchtc sprinkhanen. In het bovengenoemde 
gebied bleken dit jaar de slangensporen bijzon-
der schaars te zijn. Proefncmingen van Ir. Ch. 
Domcrgue hebben uitgewezen, dat de meeste 
slangen tussen de tien en dertig dagen sterven 
wanneer ze een intensief contact met D D T 
hebben gehad. Vroeger schenen giftslangen in 
Tunesie veelvuldig voor te komen. Een oude, 
Zwitsersc arts, die zich reeds voor de eerste 
wereldoorlog in dc heilige stad Kaironan ge-
vestigd had, kocht jaarlijks duizenden gift-
slangen van de bevolking op om te trachten uit 
de dode dieren een serum te vervaardigen, 
zoals reeds vclc voorgangers ook tcvergeefs 
poogden. 
Hoewel Vipera lebetina in droge, dorre met 
stenen bczaaidc gebieden leeft, schuwt hij aller-
minst begroeiing, schaduw en vocht. In Noord-

Afrika zijn deze dieren bovendien gewend aan 
stcrke temperatuursverandcringen van soms 
meer dan 15° C. per ctmaal. 
De in het zuiden van Tunesie voorkomende 
V. lebetina's zijn veel lichter van kleur en 
minder duidclijk gctekend. Het zou zeker 
lonend zijn deze afwijkend getckendc exempla-
ren nauwkeurig te onderzoeken, aangezien de 
mogelijkhcid niet uitgesloten is, dat men hier 
te doen heeft met een varietcit. Wcgens gcbrek 
can materiaal is dit ondcrzo?k helaas ::og niet 
mogelijk geweest. 

B. De beet van Vipera lebetina, 

Vipera lebetina is tesamen met Naja dc gif-
tigste slang van Noord-Afrika. Zijn lengte is 
gemiddeld een meter; exemplaren van een 
meter twintig zijn echter geen zeldzaamhcid. 
De soort komt schaars voor in alle rotsige en 
dichtbegroeide strcken van Tunesie. vooral in 
het zuiden. De Arabieren noemen deze slang 
.Taguerjah", de Fransen „Viperc fer dc lance", 
bergadder of kleine adder. F. D o u m e r g u c 
zegt in zijn „Fauna herpetologique de l'Oranie", 
(1922), dat de beet van Vipera lebetina meestal 
met de dood eindigt M. P h i s a 1 i x schrijft 
in „Animaux Venimeux et Venins", (1922), 
dat nog niets bekend is over dc activiteit van 
het gift. B o q u c t geeft in „Les Venins" een 
tabel over dc mate van giftigheid van slangen. 
Voor Vipera rusclli, die hij als dc allergiftigste 
beschouwt, geeft hij als minimum letale dosis 
0,05 a 0,3 mmg. per kilogram konijn. De gif-
tigheid van Vipera lebetina en V. russelli zou-
den ongeveer overeenkomen. 

Hicronder volgt de eerste vollcdige beschrijving 
van de gevolgen van een beet van Vipera 
lebetina. Het slachtoffcr was de bekende slan-
gendeskundige Prof. Ir. Ch. Domcrgue. Tijdens 
het fotograferen van een V. lebetina van 
110 mm te Tozcur (Z.-Tuncsie) werd Domcr-
gue aan de top van de rechterduim vcrwond. 
Door het snel terugtrckken van de hand dron-
gen de tanden niet in het wecfscl, doch ver-
oorzaakten slechts een oppervlakkige schram. 
Het was 17.20 uur toen de slang aanviel. Het 
letse] leek onbetckenend: slechts op aandrin-
gen van de aanwezigen liet Domcrgue behan-
deling instellen (welk een gclukl). Onmiddcl-
lijk na de beet werden aldus arm en duim 
afgebonden; de schram werd met een scalpel 
verder gcopend en het bloed gedurende vijf 
minuten met dc mond uitgezogen. Daarna werd 
met een gcconcentrecrde kaliumpermanganaat-
oplossing degelijk een wondspocling verricht. 
Het enige symptoom op dat moment was de 
pijn in de duim. Inmiddels werd dc slang ondcr-
zocht, waarbij bleek, dat dc rechter giftklier 
al haar gift gcloosd had, terwijl de linkerklier 
nog een kleine hoeveelheid gift bevattc. Om 
17.40 uur spoot dc arts Dr. Taicb te Tozcur 
10 cm:i A.N.-serum onder dc buikhuid en wer-
den de banden voor duim en arm vcrwijderd. 
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Een uur na de beet was dc pols 80 (normaal) 
en een licht oedecm van de duim had zich 
ontwikkeld. Het slachtoffcr voelde zich zwak 
en had grote moeite zich staandc te houden. 
In de loop van dc nacht zwol de gehele rech-
terhand op en gaf hevige pijn, welke vermin-
derde na het inncmen van twee aspcrine-
tablctten. 
Om acht uur s morgens was dc gehele onder-
arm sterk gezwollen en de oksellymphklieren 
waren zeer pijnlijk, terwijl twee rode lengte-
strepen over de arm op een lymphangitis 
wezen. Tevens verschenen talrijkc, kleine bloed-
uitstortingen op arm en hand. Om 10.30 uur 
deden zich aanvallen van draaierigheid en 
neigingen tot flauwvallen voor, terwijl koude 
rillingen met hevige dorstverschijnselen de pa-

tient kwelden. Inmiddels had het oedecm zich 
verder uitgebrcid. In de loop van de ochtend 
nam de pijn in de duim sterk toe. terwijl zich 
om de verwonde duim bloeduitstortingen en 
weefselverval voordeden. De pols stceg tot 
110.—120. Een tweede inspuiting van 10 cm3 

A.N.-serum werd gegeven. Ondanks eetlust-
gebrek nam de patient enig voedsel tot zich. 
Na korte duur werd de derde injectie met 10 cm8 

scrum gegeven, aangezien dc aanvallen van 
duizeligheid in hcvighcid en aantal sterk toe-
namen. Om 18 uur, dus 25 uur na de beet, 
bleek de pols 110, de blocddruk laag (80/50, 
Pachon), sterk toegenomen oedecm en een grote 
mate van zwakte. Er werd besloten een injectie 
met kampferolie te geven. 
Gedurende de avond deden zich aanvallen van 
misselijkheid voor en hevige pijnaanvallen in 
de duimstreek. Wederom werd asperine inge-
nomen. De patient transpirecrdc overmatig 

(wellicht gestimuleerd door de asperine?). Zes 
en dertig uur na de beet waren de gehele rech-
terhand, arm en zelfs rcchtcrborst en hals sterk 
gezwollen. De arm was dricvoudig in volume 
toegenomen, zodat de gewrichten geblokkeerd 
waren. Vrees voor een noodlottig larynxoedeem 
(verstikking) rces! Dc temperatuur was steeds 
normaal 37.2" C. 
In de uren die volgden begon het oedeem te 
verminderen. Vier dagen na de beet waren 
kleine bewegingen met de arm weer mogelijk; 
een algemeen gevocl van zwakte was echter 
nog steeds aanwezig. Een week na de beet 
deden zich lichte algemene verschijnselen van 
serumziekte voor. Tien dagen na het onge-
val was het oedeem, met uitzondering van 
de duim, volledig geresorbecrd. doch een alge-

meen gevocl van zwaktc en onwelzijn bleef. 
Vijftien dagen na het ongeval was de duim-
verwonding geheel genczen, doch het oedeem 
van de duim vcrdween pas na drie weken. 
Uit het bovenstaande verslag blijkt wel dui-
delijk de hoge mate van giftigheid. Ondanks 
het feit, dat het slachtoffer slechts een zeer 
oppervlakkige verwonding kreeg, practisch geen 
gift werd geinjececrd, dc verwonding aan de 
duim zeer periphecr gelegen was, het slacht-
offer wellicht reeds een gedceltelijke immuni-
teit bezat door een vroegerc adderbect (Vipera 
aspis), de locale behandeling snel en doeltref-
fend was, de serumtocdiening snel en bij her-
haling in grote dosis werd verricht, de psycho-
logische factor minimaal was gezien het slacht-
offer zelf expert was, en de verdere behan-
deling geheel volgens de rcgelen der kunst 
verliep, was het slachtoffer ernstig en langdurig 
ziek en maakte een gevaarlijke crisis door. Het 

i 

Vipera lebetina lebetina. Let op het vlies om de gifttand. 
Foto: C. J. Marinkelle 
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serum bleek geen of wein ig effect te hebben 
o p de b loedingen ( h a e m o r r h a g i e n ) . 
O n d a n k s het feit, da t de wondspoe l ing met 
k a l i u m p e r m a n g a n a a t door menig au teu r w o r d t 
a fge raden v a n w e g c de kansen o p ui tgebreide 
necrose , meen ik, d a t bij een beet v a n een 
dergelijk gift igc s lang genoemde wondspoe l ing 
niet n a g e l a t e n mag worden . Mijns inziens zou 
het a a n b e v e l i ng verd ienen het scrum niet alleen 
in t r amuscu la i r of s u b c u t a a n (onderhu ids ) in te 
spui ten , doch ook zeer voorz ich t ig in t raveneus 
en zelfs pe r i toncaa l te la ten tocdienen door 
een medicus ; locale tocdiening ter p laa t se v a n 
de v e r w o n d i n g moet ook v a n groo t be lang 
w o r d e n gcach t . 
S inds kor t beschikt het Inst i tuut Pas t eu r te 
Alg ie rs o v e r een spcc iaa l ant i-Vipera-/efeerina-
serum, he tgeen u i t e raa rd een verbli jdend be-
r icht is. Di t A . V . - s e r u m (Serum an t iven imeux 
an t iv ipe r in ) w o r d t ve rk regen door p a a r d e n te 
imuniseren met het gift v a n Cerastes cerastes 
L. en Vipera lebetina L. D e minimumdosis , 
we lke men dient in te spui ten is 10 c m 3 . K in -
deren, die veel gcvoe l ige r v o o r het gift zijn, 
dient men een dubbele of zelfs dr iedubbele dosis 

toe indien er geru ime tijd vc r lopen is tussen 
het moment v a n de beet en het momen t v a n 
behandel ing en indien dc beet zich in hoofd, 
hals of b o v e n a r m e n bev ind t . O o k in g e v a l 
v a n een beet v a n V ipe ra lebetina ve rd ien t he t 
aanbevc l ing h o g e r t e dose ren . Ind ien na een 
uur geen duidelijke vcrbc te r ing v a n dc toes tand 
m e r k b a a r is dient men de injectie te hcrha len . 
Iedere 3 c m 3 serum ncutra l i secr t 5 mg C e r a s t e s 
of 2,5 mg lebet ina gift. 
A n d e r e sera , die v a n groot be lang zijn v o o r 
de reiziger in N o o r d - A f r i k a zijn he t serum C . 
(an t icobra) tegen de beet v a n Naja haie en 
het an t i - schorp ioenserum (1 c m 3 se rum n e u t r a -
liseert 1 mg d roog gift v a n Androctonus 
australis). 

D e werk ing v a n de neu ro tox i sche fractie v a n 
het s langen (en schorp ioenen) -g i f t is m e r k b a a r 
a a n de d isregula t ic v a n de bu lbus en omgev ing , 
a l w a a r de cent ra v o o r b locddruk , t empera tuur , 
ademhal ing , ha r t r egu la t i c en v a g o s y m p a t h i s c h e 
reflexen gelegen zijn, a l smede v a n de h y p o -
tha lamus en de p r o t u b c r a n t i a e , v a n w a a r uit 
vege ta t i eve functics w o r d e n gerege ld . 

Summary: Vipera lebetina L. 

Together with Naja, Vipera lebetina is the most 
poisonous snake of North-Africa, and is quite rare. 
It lives in dry, barren and rocky districts, but is also 
found in damp and shadowy places with vegetation. 
The animals are used to changes of temperature of 
more than 15°C. a day. In Tunesia their numbers have 
been strongly diminished by the fight against locusts 
with DDT. In the South ol Tunesia Vipera lebetina is 
lighter of colour and has much less pronounced 

markings; the author recommends a close investigat-
ion as regards the existence ol a variety. As the first, 
Prof. Ir. Ch. Doumerguc has given a detained des-
cription of the very serious poisoning-symptoms after 
being superficially bitten by Vipera lebetina. In spite 
ol good wound-treatment and general measures, it 
appeared to be a very serious poisoningl The Pasleur 
Institute in Tunesia has recently introduced an anti-
vipera-lebetina serum (A.V.-serum), which is produced 
by immunisation of horses with the poison ol Cerastes 
cerastes L. and Vipera lebetina L. 

Tien jaar bibliothecaris! 

In het bes tuur v a n een ve ren ig ing komt het 
m a a r zelden voor , da t een der funct ionarissen 
zich l ange tijd met een bepaa ld e t aak kan bez ig-
houden . V a a k moet men na enige jaren afscheid 
v a n zijn v c r e n i g i n g s w e r k nemen, omda t ande re 
bez igheden zovee l tijd opeisen , da t men zijn 
v e r e n i g i n g s w e r k er niet meer bij kan doen . 
D a a r o m is he t met gro te dankbaa rhe id , da t 
wij melding m a k e n v a n het feit, da t onze 
bibl iothecar is , de heer A. Th. Rcyst. in Feb rua r i 
zijn ri'enjarig jubi leum v ic rde . E r zal wel geen 
lid zijn, da t nog nooi t con tac t met hem heeft 

gehad, terwijl vclen hem persoonlijk kennen . 
In deze tien jaren zijn doo r hem vele duizenden 
br icven geschreven , terwijl he t a a n t a l keren, 
da t hij pakjes n a a r het p o s t k a n t o o r b r a c h t ook 
we l tegen d e duizend zal l open . 
H e t aan ta l malen, da t cr onder een ar t ikel in 
Lacer ta s tond . .ver ta l ing A. T h . R c y s t " g e -
tuigt ook v a n zijn g ro te act iv i te i t o p dit terrein . 
N a m e n s alle leden: heel hartelijk d a n k v o o r 
het vele, da t u v o o r de ve ren ig ing deed en 
doet, heer Rcys t . W i j hopen , da t u nog heel 
lang u w tijd en energie v o o r dit we rk , da t u 
zo na aan het har t ligt, m a g geven . 

DANKBETUIG1NG 
Van een gever, die onbekend wenst te blijven, ont-
ving ik een 500-ta] fraai bedrukte enveloppen ter 
verzending van ons orgaan, aan die leden van Lacer-
ta, die in Noord-Holland, Maastricht en Delfzijl 
v.-oncn en die de laatste maanden dit orgaan door mijn 
tussenkomst ontvingen. Tot nu toe werden door mij 
allerlei oude enveloppen geschikt gemaakt om ons 
orgaan te verzenden, met het doel het voor bescha-
diging te vrijwaren. Blijkbaar vond de edele schenker 
dit niet fraai genoeg en wenste hij meer cachet te 
geven aan de wijze van verzending. Daarom: hartelijk 
dank aan dit lid van Lacerta en niet alleen van mij, 
maar mede namens de hele vereniging. Het zal onge-
twijfeld de goede indruk, die Lacerta maakt, nog 
verhogen. 
16-1-59 De Bibliothecaris, 

A. Th. Reyst. 
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Mutaties Van de bibliothecaris 

Nieuwe leden: 
B. A. W. A. Lager werf, Benedenkerkstraat 36a, 
Waspik. 
822. R.I.V.O.N., Soestdijkseweg 33, Bilthoven. 
823. R. de Lang, Ecnhoornstraat 56, Hilversum. 
824. G. Verhoef, Bazelstraat 25 bis, Utrecht. 
825. G. Feenstra, 2e Oosterparkstraat 28, Amster-

dam-O. 
826. L. G. Tabak, Pieter Vlamingstraat 88 H., Am-

sterdam. 
827. Natuurhislorisch Museum, M.H. Tromplaan 19, 

Enschedc. 
828. J. A. Otte, p/a Fam. Peters, Merwedeplein 14 III, 

Amsterdam-Z. 
829. H. D. de Groot, Amsterdamsestraatweg 333, 

Utrecht. 
830. Mej. L. van Berkel, Roomer Visscherlaan 11, 

Bussum. 
831. C. R. Unkel, Solebaystraat 33, Amsterdam-W. 
832. J. W. van Galen, Kruisemuntstraat 26a, Rotter-

dam-Z. 
833. Bernd Hertel, Dorfstrasse 5, Roscnfeld, Kreis 

Torgau, Bez. Leipzig D.D.R. 

Opzeggingen: 
Eerw. Broeder Werner, Amsterdam. 
Adreswijzigingcn: Redactie ,, Amoeba11, wordt: p/a 
Huug Smits, Stadhouderslaan 66, Schiedam. 
A. van 't Hoff, wordt: Corn, de Withkade 41, 
Dordrecht. 
H. B. Bouwmecster, wordt: Hermanus v. d. Tuuk-
hof 10 hs, Amsterdam. 
Gebrs. Voorwalt, wordl: Brouwersgracht 182, An-
sterdam-C. 
Y. Werner, wordt: Department of Zoology, The 
Hebrew University, Jerusalem-Israel. 
Drs. G. J. Marinkelle, wordt: Schoolstraat 30, Utrecht. 

Geroyeerd wet/ens wanbctaling: 
W. Kousnetzoff, Anlwerpen. 

Natuurstudieweek van de 
Nederlandse Bond Aqua-Terra 
De N.B.A.T. organiseert, zoals ieder jaar, weer een 
natuurstudieweek, die van 6 t/m 13 juni 1959 gehou-
den zal worden in kasteel Rijckholt te Gronsveld, 
8 km ten zuiden van Maastricht. Behalve in Zuid-
Limburg zullen er ook tochten gemaakt worden in 
het aangrenzende Ardennengebied. Er zijn enkele 
tochten opgenomen in het herpclologisch belangrijke 
gebieden, o.a. in het dal van de Warche, dat der 
Ambleve en niet te vergeten Zuid-Limburg zelve. 
Het tijdstip is zeer gunstig in verband met bloeitijd, 
eieren en larven van amphibia. 
Lacerta-leden, die deze week willen meemaken, zijn 
van harte welkom. De secretaris der Commissie van 
Voorbereiding, de heer Joop Niesthoven, Kanaal-
weg 69, Den Helder, verslrekt op aanvraag gaarne 
nadere inlichtingen en/of inschrijfformulieren. 

Vraag 
Wie kan de heer R. Gerritsen, Santhorstlaan 82, 
Wassenaar aan een vliegenval helpen? 

Bernd Hertel, Dorfstrasse 5, Rosen fold (O.-Duitsland) 
wil graag lid van Lacerta worden, maar heeft moei-
lijkheden met het overmaken van de contributie. Wie 
wil deze voor hem betalen, om daarvoor in de plaats 
maandelijks het mooie ,,Aquarien und Terrarien" te 
ontvangen. Opgave aan de bibliothecaris. 

en aanbod 

Drie volwassen ex. Laccrta lepida pater uit Tunesie 
ad. / 4,75 per stuk (excl. verzendkosten) aangeboden 
door C. J. Marinkelle, Schoolstraat 30, Utrecht. 

Uit de onderstaande boekcnlijst zult u zien, dat het 
aantal boeken in de bibliotheek is gestegen tot over 
de 500. Toen ik in februari 1949 de bibliotheek van 
mijn voorganger, onze oud-voorzitter de heer D. J. 
van der Laan, overnam, waren er 146 boeken in de 
bibliotheek aanwezig. Thans dus 501, hetgeen een 
mooie vooruitgang is. Leden van Lacerta, profiteert 
dus van deze leerzamc bibliotheek. 
Op biz. 71 van de 16de Jaargang van Lacerta werd als 
laatste boekwerk vermeld nr. 484. Wilt u de volgende 
nummers in uw boekenlijst bijschrijven? 

485 Natuurhistorisch maandblad - 46e jrg. '57 
Orgaan Natuurhist. Genootschap in Lim-
burg, waarborgsum / 1,— 

486 Tulane Studies in Zoology, Vol. 5. '57 / 2,50 
487 Water Life and Aquaria World Vol. 12 

- Febr. '57 - Nov. '58 / 3,— 
488 The Aquarist and Pondkcepcr, Vol. 22 -

April '57 - March *58 / 3,— 
489 Bull, of the Florida State Museum, Vol. 2 

1957 / 2.— 
490 Artis, Uitg. Kon. Zool. Genootschap 

,,Natura Artis Magistra", Iweemaande-
lijks tijdschrift - rijk ge'illuslr., 3de Jrg., 
Mei *57 - April "58 f 6,— 

491 Herpetologica, Vol. 13 - 1957 
Organ of the Herpetologists League . - / 5,— 

492 Memories do Instituti Butatan, 1955-'56 
Tomo 27, Sao Paulo - Brasil / 2,50 

493 Het Aquarium, 28ste Jrg., Juni "57 -
Mei '58. Org. Ned. Bond Aqua Terra . / 5,— 

494 Prof. Dr. Robert Mertens ,,Quer durch 
Australien", / 10,— 

495 Lacerta, Jrg. 16, Oct. "57 - Sept. '58 . . / 5,— 
496 Copeia, '58. A journal of Cold-Blooded 

Vertebrates, publ. by the American So-
ceity of Ichtiologists and Herpetologists / 10,— 

497 Succulcnta, Jrg. '57 en '58. Org. Ned. 
Ver. van Liefh. van Cactussen en ande-
re Vetplanten / 3,— 

498 Zeitschrilt fur Vivaristik, Jrg. 4, '58, 
Uitg. Confederation Europaischer Vi-
vianer / 2,— 

499 Aquarien und Terrarien, Jrg. 5, '58. 
Monatsheft fur alle Gebiete der Aqua-
rien- und Terrarienkunde, Uriania Ver-
lag, Jena J" 5,— 

500 Die Aquarien und Terrarien Zeitschrift, 
Jrg. 11, '58, uitg. D.A.T.Z / 5,— 

501 De Wereld der Dieren - Reptielen, 
Ned. Uitgave (zie ook nr. 453), Uitg. 
W. Gaade, Den Haag / 30,— 

Wij laxen 
in een Nederlands dagblad: 

Een gcwcldige Boa constrictor heeft gisteren op het 
eiland Mozambique een kleine inheemse jongen aan-
gevallen en verslondcn. 
Het knaapje werd later dood, maar ongeschonden, 
in de maag van de slang teruggevonden. 

en in een buitenlandse krant; 
Dr. James A. Oliver, Direct cur van de Bronx Zoo, 
zal een delicate zocilogische operatic verrichten, name-
lijk het knippen van dc nagels van twee Indonesische 
monsterhagedissen van bijna 2.70 meter lang. Terwijl 
een oppasser de dieren vasthoudl hoopt hij de nagels 
van het bijna 100 pond wcgende mannetje Djago en 
zijn 50 pond wegende soortgenoot Tjantik anderhalve 
centimeter korter le kunnen maken. 
Deze dieren, bekend onder de naam Komodo waraan, 
zijn de enige exemplaren ter wereld, die in gevan-
genschap buiten Indonesie leven. 
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Boek bespreking 

DE WERELD DER DIEREN - REPTIELEN door K. P. 
Schmidt en R. F, Inger. Vertaald en bewerkt door 
Dr. B. Hubert en J. A. Meyer. Uitgeverij W. Gaade, 
Den Haag. Prijs / 37,50. 
Een boek zoals wij nooit hadden durven hopen, dat 
wij het ooit in het Ncderlands zouden mogen aan-
schouwen. Een boek met 145 prachtige klcurenfoto's 
en 270 zwart-wit foto's van dc meest bekende schild-
padden, krokodillen, hagedissen en slangen. Opmer-
kclijk fraai zijn vooral dc kleurcnfoto's van Scelopo-
rus clarki, Agama stellio, Anolis equeslris, Cyclura 
macleayi, Lacerta lepida, Uta stansburiana, Chameleo 
dilepis, de kop van Chamacleo chamaeleoi (?), Boa 
canina, Heterodon spec, Diadaphis amabilis in haar 
typische schrikhouding, Opheodrys aestivus, een ton-
gclende Pituophis catenilcr, de kop van Dryophis nasu-
ta en vele anderen. Slechts een enkele kleurenfoto 
viel wat minder gelukkig uit, b.v. die van Lacerta 
vivipara; ook is de kop van Tiliqua scincoides be-
paatd onschorp. 

Onder de zwart-wit foto's zijn vele zeldzaam mooie 
opnamen, maar tevens buitengewoon interessante uit-
beeldingen, b.v. van parende gecko's een dreigende 
kraaghagedis, een serie over het ingraven van de 
Arabische paddekop-agaam (Phrynocephalus), een 
eierleggende slang (Coluber spec), een tweekoppige 
Californische kcttingslang (Lampropeiiis getu'.us) en 

de rivalendans van twee ratclslangcnmannetjes. Te 
veel om op te noemen. 
Het bijzondere in dit bock ligt echter in het feit, 
dat het niet alleen maar een excellent foto werk is, 
doch dat de tekst van het boek, zelfs ongei'llustreerd, 
geheel en al de aanschaf van dit bock rechtvaardigt. 
Deze is zeer vlot geschreven en staat desalniettemin 
op een volkomen wetenschappelijk vcrantwoord peil. 
Trouwens, met de bekende herpetoloog K. P. Schmidt 
als een der autcurs kunnen we moeilijk anders ver-
wachten. 
In het voor woord wordt het werk vergeleken met 
Brehm's Tierlebcn. Ik weet niet of deze vergelijking 
wel geheel opgaat. In Brehm vinden wc een grote 
serie beschrijvingen en verhalen, telkens over een 
enkel dier, die tot een systematisch geheel zijn 
samengebundeld. In ,,De Wereld der Dieren in kleu-
ren" vinden we het accent iets verschoven naar de 
onderlinge samenhang, zowel in vorm als levenswijze 
van de diverse soorten. Het geheel wordt hierdoor 
veel levendiger en geeft veel meer inzicht in de die-
renwereld als geheel en juist daardoor in de dieren 
afzonderlijk. 
De systematische onderverdeling van Reptielen is in 
grote lijnen zeer zeker aanvaardbaar. Het is ons echter 
niet geheel duidelijk, waarom de auteurs de Boidea 
de pnmitiefste slangen noemen. Ook het splitsen van 
de ,,reuzenslangen" lijkt ons een verouderd standpunt. 
Al met al kan ik dit boek echter de leden zeer warm 
aanbevelen. 

Kl. 

Werkgroep Rotterdam 
Zaterdag 7 februari 1958 is een belangrijke dag voor 
de Rotterdamse Lcdcn van Lacerta geweest. Op die 
dag is namclijk de ,,Werkgroep Rotterdam" opgerichl. 
Lang hebben de leden in Rotterdam en omstreken met 
— ik mag wel zcggen — jaloerse blikken naar Am-
sterdam gekeken, maar dank zij het initiatief van de 
heer V a n E g d o m hebben wij nu onze eigen 
werkgroep. Op 7 Februari kwamen wij samen in Dier-
gaarde Blijdorp, die welwillend een zaal ter beschik-
king had gcsteld. Hoewel het programma er oorspron-
kclijk vrij simpel uitzag is het — zoals onze onvol-
prezen heer R e y s t, die spcciaal uit Koog a/d Zaan 
gekomen was, zeidc — een echte Lacertadag gewor-
den. Wij weten haast niet wat het prettigste was: 
de interessante causerie van de heer S p o e l s t r a . 
zijn rond leiding door het reptielenhuis van de Dier-
gaarde met een uilgebreide toeljchting of het prettige 
contact met de leden onderling. Nu pas beseften de 

23 leden, die hier bij een waren, wat de terrarium-
liefhebbers uit Rotterdam en omstreken al die jaren 
gemist hebben. Laten we hnpen, dat het succes van 
deze eerste bijeenkomst een stimulans moge zijn voor 
de ongetwijfcld vele samenkomsten, die in de toe-
komst zullen volgcn. 
Dat dit alles mogelijk is geworden hebben wij in de 
allereerste plaats te danken aan de heer J. C h r. 
v a n E g d o m , de heer S p o e l s t r a en Dier-
gaarde Blijdorp en de aanwezigheid en adviezen van 
de heer A. Th. R e ij s t. 
Het bestuur van de Werkgroep Rotterdam is voor-
lopig als volgt samengestcld: de heer J. Chr. van 
Egdom, Voorzitter, dc heer G. F. van Omme, Pen-
ningmeester, en de heer C. van Veen, secretaris. Het 
secretariaat is gevostigd: Maaskade 105b, Rotterdam. 

C. van Veen 

H. Delleman, 's-Hertogenbosch: 

Een anolis eet bloemen en fruit 
Mijn Anolis bimaculatis, de mooie, vrij forse 
Anolis van St. Eustatius, eet regelmatig de 
bloemen van Crypthanthus en Tillandsia. Ook 
stukjes appcl en banaan worden vaak gegeten. 
Kleine hagedisjes vcrkicst deze anolis echter 
boven ieder ander voedsel. Heel klein behoeven 
ze echter niet te zijn. Een halfwas Laccrta 

vivipara wordt zonder moeite gegeten. De 
hagedissen worden niet gejaagd, maar vanaf 
een vrij grote afstand besprongen. 

Summary. Anolis bimaculatis appears to eat regularly 
flowers of Crypthanthus and Tillandsia; furthermore 
pieces of apple and other fruit; small lizards are 
appreciated most. 

REPTIELEN - AMPHIBIEEN 
Importen van terrariumdieren uit alle werelddelen. 
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