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J. Th. ter Horst, Maastricht: 

Hyla arborea meridionalis Boettger 

De boomkikvors is en blijft een interessant 
diertje, niet alleen voor de herpetoloog, maar 
ook voor de terrariumhouder. Het geslacht 
Hyla is in alle delen der wereld vertegenwoor-
digd, maar vooral Australie en Amerika leve-
ren vele en fraai gekleurde soorten. In de 
laatste jaren zijn bijzonder veel boomkikvorsen 
geimporteerd uit de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika, zeer tot genoegen van vele 
terrariumhouders, die een zwak hebben voor 
deze kleine vlugge springertjes. 
Maar ook in Europa, ja zelfs op de eilanden 
van de Middellandse Zee en de Atlantische 
Oceaan, vinden wij Hyla en in vele strcken 
van ons land komen zij soms nog veelvuldig 
voor. In Nederland vinden wij de typische 
vorm en wel Hyle arborea arborea ( L i n n e ) 
De boomkikvorsen, die telken jare in het voor-
jaar door de naturalienhandclaren ten verkoop 
worden aangeboden, stammen voornamelijk uit 
de landen om en bij de Middellandse Zee en 
bestaan merendeels uit de ondersoort meridio-
nalis B o e t t g e r . 
Zeer waarschijnlijk is het op de kleurenfoto 
afgebeelde exemplaar ook een meridionales. 
Met zekerheid kunnen wij dit niet bewcren, 
omdat het dctermincren op een plaatje altijd 
moeilijk is, vooral als alle typische determinatie-
kenmerken niet naar voren komen, zoals hier 
het geval is. Afgaande op de gouden band, 
die van het neusgat langs het oog naar het 
gehoorvlies loopt —• een der kenmerken voo: 
meridionalis — mogen wij aannemen, dat wij 
hier met hem te doen hebben. 
In een der jaargangen van het tijdschrift Lacer-
ta heeft de bekende herpetoloog en terrarium-
houder C o r n e l i s s e n een nauwkeurige spe-
cificatie van de determinatiekenmerken der 
volwassen dieren gegeven. Omdat oude jaar-
gangen van genoemd orgaan haast niet meer 
te krijgen zijn lijkt het ons het beste om even 
letterlijk te herhalen wat Cornelissen hierover 
heeft geschreven: 

Hyla arborea meridionalis B o e t t g e r . 
Synoniemen: var. perezi Bosca, var. barytonus 
Heron-Royer. 
Determinatiekenmerken van het volwassen dier: 
a. geen donkere band langs de zijden en geen 

„Hiiftenschlinge". Wel soms een witte band. 
b. Langs de bi'nnenkant van de scheen en langs 

de fem'renzijde van de voet zien wij een geel-
achtige witte of gouden lijn. Dc achterkant 
der dijen is dikwijls geel of bleek oranje 
gekleurd. 

c. De groene kleur der rugzijde strekt zich ook 
aan weerszijden over de keel uit. Soms is 
zelfs de gehele keel gekleurd. 

d. Een donkcrbruinc of gouden band loopt van 
het neusgat langs het oog naar het gehoor-
vlies en bedekt dit geheel of gedeeltelijk. 

e. De scheen is langer dan dij en voet. Dc 
hiclen (opgevouwen) overlappen elkaar. 
Bij de naar voren gestrekte poot reikt de 
hiel tot aan het oog of halverwege oog -
neusgat. 

Determinatiekenmerken der larvc: 
a. Drie zwarte lijnen op het gespierde deel 

van de staart. 
b. Staart nauwelijks of in het geheel niet ge-

vlekt. 
Uiterlijk: 
Bij deze ondersoort. die al enigszins slanker is 
dan Hyla arborea arborea, L., valt direct het 
ontbreken van de band langs de zijden op. 
Bovendien is de keelzak groter en de stem 
dieper, vandaar dan ook, dat H e r o n-R o y e r 
hem de naam barytonus gaf. 
Verspreiding: 
Rondom dc Middellandse Zee: Zuid-Frankrijk. 
Spanjc, Portugal. Sicilie, Tunis, Algerije, Ma-
rokko, Kanarische Eilanden en de Balearen. 
Tot zover Cornelissen in zijn gcdegen artikel. 
Overigens maakt het voor een terrariumhouder 
weinig uit met welke ondersoort hij te doen 
heeft, want ze vragen alien dezelfde verzor-
ging. Boomkikvorsen horen thuis in een terra-
rium van niet te geringe afmetingen en meer 
hoog dan breed. Voor mensen, die van dieren 
houden, is cr geen prettiger en meer aangenamc 
bezigheid dan het verzorgen van een aantal 
boomkikvorsen. Wcliswaar zitten ze overdag 
rustig en bchaaglijk op bladeren of takken, 
waarbij ze enigszins komisch of ..oudeman-
netjesachtig" aandoen, maar wanneer dc sche-
mering valt begint het lieve leventje in het 
terrarium. Plotseling actief geworden springen 
ze gcruisloos door de bak en het is een lieve 
lust hun acrobatischc toeren in het gebladerte 
te volgen als ze op jacht zijn naar voedsel. 
Alles wat insect is en vliegt en niet te groot 
voor hun bekken wordt verslonden. De voe-
ding baart dan ook voor de goede terrarium-
houder — waarmede zij bedoeld worden, die 
er niet tegen opzien regelmatig in het vrije veld 
insecten te gaan vangen — practisch geen zor-
gen, al moet eerlijkheidshalve wel gezegd wor-
den, dat het zogenaamde vliegenloze tijdperk 
wel eens zorgen geeft. Wasmotten, fruitvliegjes 
en zachte, nog witte, meelwormen — voedcr-
dieren, die tegenwoordig in kringen van terra-
riumhouders gemeengoed zijn — kunnen echter 
in deze periode uitkomst brengen. 
Volgens S t e m m 1 e r komt meridionalis ook 
veelvuldig voor in de Franse Camarque. het 
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Hyla arborea meridionalis Boettger. Foto: J. J. van Raam 

bekende dcltagebied van dc Rhone. Als dc zon 
des avonds over de uitgestrekte rijstvelden was 
ondergegaan trof hij honderden en honderden 
hyla's aan, die in de lage struiken aan het jagen 
waren op muggen, die daar in enorme hoevcel-
heden moeten voorkomen. Merkwaardigcrwijs 
trof hij in de zomermaanden slechts jonge, pas 
gemetamorphoseerde exemplaren aan en in de 
herfst grote vette en goed doorvoedc volwassen 
dieren. S t e m m 1 e r gewaagt ook van de 
veelvuldigc en intense kleurvcrandering bij 
deze ondersoort. 
In mei worden deze leuke springertjes weer 
volop — meestal tegen een prijs van ongeveer 
vijf tig cent per stuk — door dc handel aan-

(Overgenomen uit „Het Aquarium", mei 1959). 

geboden. Vcrzeker u van enkele stuks en pro-
beer deze zomer eens wat meer over de levens-
wijze van deze groenrokken te weten te komen; 
immers, wij weten nog zo weinig van hun 
gewoonten en doen en laten. Iedere amateur 
kan hier pionierswerk verrichten. 

Literatuur: 
,,Lacerta", 8e jrg, (1!)50), nrs 7/8, pp. 57/60, Th. Cor-
nelissen ,,De ondersoorten van do boomkikvors". 
D.A.T.Z., 7e jrg, (1954) nr. 6, pp. 154-156, Othmar 
Stcmmler ,,Hyla arborea meridionales". 
,,Terrariumkunde", Dr. Wilhelm Klingelhoffer, 2e 
deal, ..Lurche". 

Summary: HYLA ARl lOREA M E R I D I O N A L I S . Detailed 
description and characteristics of Hyla arooren meridio-
nalis B o e t t g e r . 

J. W. Rotermundt, 

Een grote stap in de goede richting 
Enkele malen hebben wij in ons blad bittere Dat was jammer, maar wel te bcgrijpen. De 
opmerkingen kunnen lczen over de reptielen- dicrgroep, die ons Laccrta-leden zoveel belang 
afdeling van onze Nederlandse dierentuinen. inboezemt, werd tot dusverre meestal stief-
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mocderlijk bedeeld. Daarom is het met zoveel 
vreugde, dat we kunnen constateren. dat hierin 
sinds enigc tijd een opmcrkelijke vcrbctering is 
ingetrcden. Bij ons laatste bezoek aan Dier-
gaarde Blijdorp (en als geboren Rottcrdammer 
mogen we er met trots ..Koninklijkc" aan toe-
vocgen) zagen we hicrvan dc sprekendc be-
wijzen. 
Een handicap was hier, dat het gebouw. waarin 
de tcrrariumafdcling thans is gehuisvest, oor-
spronkclijk voor een geheel ander doel was 
gebouwd. Dit betekende dus, dat de indeling 
niet altijd even practisch was en allerlei nood-
oplossingen moesten worden gevonden. Ook 

de opvattingen van de architect, hoe modern 
overigens, kwamen niet altijd overeen met wat 
de terrariumliefhebber als ideaal ziet. 
Daarbij komt dan nog, dat aan een terrarium 
in een dergelijke instelling andere cisen gcsteld 
worden dan aan de bak, die wij in dc huis-
kamer hebben: het publiek wil dieren zien; het 
wil griezcls. waarbij dan liefst vermeld moet 
staan, dat ze giftig zijn: kortom het publiek 
zoekt sensatie. 
In hoeverre men daaraan tegemoet moet komen 
en of deze belangstelling in betcrc banen tc 
leiden is, is een vraag, die wij hier nu niet in 
discussie zullen brengen. Bij de huidige stand 
van zaken is het nu eenmaal een factor, die 
bcpalend is bij het beleid van een dierentuin-
directie. Maar dat cr ondanks deze hinderpalen 
mogelijkh?den tc over zijn om een reptielen-
collectie op een doclmatigc en aantrekkelijke 
wijze te tonen, blijkt uit de belangrijkc verbete-
ringen, die wij in Blijdorp mochten constateren. 
Onder dc enthousiastc leiding van de heer C. S. 

Spoelstra en met als toegewijd verzorger ons 
oude trouwe lid de heer J. P. van der Werff 
wordt hier gewerkt aan een aantal verbouwin-
gen, die dit rcpticlenhuis maken tot meer dan 
een ..griezeltent". Daar zijn dan in de eerste 
plaats de twaalf kleinere terraria langs dc zuid-
wand van het gebouw. Drie battcrijen van vier 
stuks. die een zeer gemengde bevolking van 
kleinere dieren huisvcsten. Opvallend is hier 
de interessante groep muurhagedissen met o.a. 
dc prachtige zwarte varietcit. Agama colonorum 
bewoont een van de drogcre bakken en is in 
een prachtige conditie. Een van de Cf vertoont 
voortdurend een menierode kop. Cordylus cata-

Cliche Diergaarde Blijdorp. 

phracttts. een prachtig exemplaar van Tiliqua 
gigas en een zweepslang (Ahaetula spec), zie-
daar een kleine grcep uit dc mooie coUectie. 
De nare ,,gootsteentjes", die tot voor kort dien-
den als verblijfplaats voor schildpadden, zijn 
verdwenen. Hier is een drietal flinke terraria 
in aanbouw, bedoeld voor grotere agamen en 
waterslangen. De kerngczonde kraagagaam 
(Chlamydosaurus) en een forse Amphibolurus 
barbatus zijn overigens reeds aanwezig en delen 
op het ogenblik hun verblijf met een bedrijvig 
kopknikkende Ameiva. 
De keurige badkamertegcltjes, die het gebouw 
meer op een laboratorium dan op een terrarium 
deden lijken, maken gcleidclijk plaats voor een 
rotsbckleding. Een belangrijkc winst aan sfeer 
is hiervan het gevolg. De Teju's en Leguanen 
komen nu pas goed tot hun recht en het on-
waarschijnlijke kleurpatroon van Bitis gabonicus 
was nooit zo sprekend als thans, nu een laagje 
dorre bladeren de bezoeker gelegenheid biedt 
zijn ogen tc gebruiken en op te merken hoe 
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die tekening het dier vrijwel onzichtbaar maakt. 
Juist dergelijke factoren zijn het, die bij dc 
leek de belangstelling kunnen wekken voor 
het vele waar men anders achtcloos aan voor-
bij zou gaan. 
Het was hier niet de bedoeling een volledige 
opsomming van de vele mooie soorten te geven, 
die het Rotterdamse reptielenhuis herbergt: het 
ging er veeleer om de aangchaalde verbcterin-
gen te signalcren, omdat die ieder rechtgeaard 
terrariumhouder zullen vcrhcugen. 
Een belangrijk feit mag hier zeker niet onver-
meld blijven. Reeds vele malen hebben wij crop 
gehamerd. dat het ontbreken van een systema-
tisch opgezettc kweek van voederdieren voor 
onze dierentuinen een belemmering vormde. En 
tot onzc grote vreugde toonde men ons nu in 

Summary: Much criticism has been often heard about 
the reptile-departments of Dutch Zoos: but of late there 
seems to be a change for the better. The Zoo ,,Blijdorp 
Rot terdam" has very succcsfully renewed its reptile-

In vervolg op het eerste deel van dit artikel 
gaan we nu het bcloofde ,,hygicnische" ter-
rarium bekijken. Het gaat dus om een rijk-
bcplant terrarium (oerwoudbak) met een bo-
demgrond, aangepast aan tropische gietbuien 
en met een minimale mogelijkheid tot bodem-
vergiftiging door huidsecrcten en excrementen. 
Hoe is dit nu te vcrwezenlijken? W e gaan er 
van uit, dat de bodem van ons terrarium uit 
een zinken bak bestaat, die enigszins hellend 
naar de achterwand afloopt en voorzien is 
van een afsluitbare aftapkraan. 
Op ongeveer 20 cm boven de bodem van de 
bak wordt een tweede bodem gemonteerd van 
poreus materiaal b.v. fijn geperforeerd zink 
(niet te grof, aangezien er anders voederdieren 
doorheen kunnen kruipen) of horregaas. Zeer 
geschikt hiervoor is nylon horregaas, dat niet 
kan roesten of verteren. Het is wel duurdcr, 
maar gaat vele jaren langer mee, zodat het uit-
eindelijk dus goedkoper is. Past u echter op met 
een eventuele bodemvcrwarming. want bij hogerc 
temperaturen smelt het. Geperforeerd zink of 
gewoon horregaas oxydeert en moet dus met 
menie en/of verf behandeld worden. waarmede 
weer het nadeel van vcrstopte gaatjes gepaard 
gaat. In deze tweede bodem worden gaten ge-
maakt voor diverse maten bloempotten. Dczc 
blocmpotten mogen niet op dc ondcrstc bodem 
rusten, maar op een potschcrf of iets dergelijks. 
Denkt u cr ook aan om het gat in de bloempot 

Blijdorp een zeer practische en vruchtbarc 
kweek van de treksprinkhaan. Een aantal een-
voudige, doch zeer doclmatige kweckkasten met 
als verwarmingsbron een kooldraadlamp wemel-
dc letterlijk van de sprinkhanen. Ook voor 
andere voederdieren stonden reeds kweckkasten 
gcrced. Zo zullen vele stcrfgcvallen onder dc 
dieren kunnen worden voorkomen, die voorheen 
vaak uiteindelijk werden veroorzaakt door on-
volwaardige en te eenzijdige voeding. En ook 
dat kan ons alleen maar verheugen. 
Dit alles heeft ons bezoek aan Blijdorp tot 
een zeer verkwikkende gebcurtenis gemaakt en 
wij zien dan ook met spanning uit naar een 
volgende gelegenheid om de verdere ontwikke-
ling in het terrariumgebouw te kunnen gade 
slaan. 

department and has at its disposal a scries of efficient 
and fine terraria with an interesting collection of rep-
tiles. As food, the migratory locust is bred largely and 
very succcsfully. 

van binnen met een holle potschcrf af te dekken 
en in dc potaarde wat stukjes houtskool te 
doen tegen het verzuren? 
Aan dc vier zijden van het terrarium wordt nu 
het gaas van dc tweede bodem afgedekt met 
brokken turf (het liefst van die mooie, zachte 
hoogveenturven). In deze turven kunnen weer 
bloempotjes geplaatst worden met laaggroeiende 
planten zoals Cryptanthus-soorten en derge-
lijke. Hierdoor wordt het gazen oppervlak zo 
niet geheel, dan toch voor een groot deel aan 
het oog onttrokken. Waarom speciaal turf 
wordt gckozen? Omdat het goedkoop is, zich 
gcmakkelijk laat bewerken, licht van gewicht 
en gemakkelijk uitneembaar is en desinfecterend 
werkt. Mocht het gazen oppervlak toch nog 
onacsthetisch aandoen. dan kan men het met 
wat los mos, dat de stcdelingen bij de bloemist 
kunnen betrekken, camoufleren. 
De voordclen van deze gazen bodem zijn vele. 
In de allcreerste plaats heeft men geen moeras-
grond, die verzuren kan. Het water vloeit direct 
weg en ondanks de grote doorstroomsnelheid 
worden de schadelijke bcstanddclen van dc 
excrementen der dieren vlot afgevoerd. Door 
het water vallen deze namclijk uitcen en ver-
dwijnen door dc mazen van het gaas, 66k als 
zij niet oplossen. Het eventuele mosdek, dat 
deze onopgelaste delen wel vasthoudt, kan zeer 
eenvoudig van tijd tot tijd vervangen worden 
door fris mos. De turven kunnen af en toe 

45 

M. van Rekum, Amsteiveen: 

Probleemdieren of probleemterraria ? I I 



ook vervangen of enige uren goed uitgewaterd 
worden, wat hetzelfde resultaat oplevert. 
Niet alleen worden door het nabootsen van 
een tropische regenbui de schadelijke stoffen 
van planten, klimtakken en achterwand afge-
spoeld, ook eventuele parasieten kunnen door 
de waterstroom meegeslcurd worden, zodat de 
kans op wcderzijdse besmetting van de dieren 
veel geringer wordt. Men hoort veel van stcrf-
gevallen veroorzaakt door darmparasieten. 
Deze parasieten doorlopen veelal een cyclus, 
waarbij ze — voor ze geslachtsrijp zijn — ver-
schillende stadia doorlopen daarbij gcbruik 
makend van verschillende gastheren. Uitge-
schciden cicren van deze parasieten zullen echter 

i 
^ B B 

^ 
Dwarsdoorsnede 
A = turl B = gaasbodem C = potscherven 

niet tot ontwikkeling kunnen komen, omdat 
de vereistc gastheer, bij voorbeeld een zeer 
bcpaald insect, ontbreckt. Vcrmeerdcring van 
deze parasieten zal in ons terrarium dan vrij-
wel niet optreden. Het is echter niet uitgeslo-
ten, dat onze dieren bij het aanschaffen reeds 
parasieten hebben, die hun gehele ontwikke-
lingsgang in het reptiel zelf doorlopen. Het 
dier besmet zichzelf en zijn soortgenoten steeds 
weer opnieuw, doordat na verloop van tijd 
het terrarium verontreinigd is met parasicten-
eicren, die door tongelen of door drinken weer 
de organen van de gastheer bereiken om een 
nieuwe generatie te beginnen, terwijl de oude 
ook nog aanwezig is. In de natuur komt deze 
zelfbesmetting zelden voor, daar allerlei natuur-
lijke factoren, zoals felle zonbcstraling. extreme 
koude, storm en regen medewerken aan de 
vernietiging der parasietencieren, terwijl het 
dier bovendien een veel groter terrein tot zijn 
beschikking heeft. De kans op parasitaire be-
smetting wordt dus in een hygienisch terrarium 
tot een minimum beperkt. 

Nu wij onze aandacht aan de bodem hebben 
gewijd moeten wij — ter navolging van de 
aquariumhouders — ook het water onder de 

loupe nemen, dat wij voor onzc kunstmatigc 
tropische regens gebruiken. Het beste is altijd 
om gewoon regenwatcr tc gebruiken. Leiding-
water moet eigenlijk afgekeurd worden. omdat 
het tc hard is en tcgenwoordig veelal niet 
meer vrij is van allerlei chemischc toevocgingen, 
hetgeen schadelijk is voor vele amphibien zo-
als diverse soorten boomkikkers. Op onze 
planten laat het akelige kalkvlekken na, die 
ontsierend werken. Kijkt u maar eens naar de 
lelijke kalkrand in de kokers van vele brome-
lia's. Dc moeilijkheid is echter: hoe komt men 
aan regenwatcr als men in een stad op een 
bovenhuis woont. Tuinbezittcrs zijn wat dat 
betreft gclukkiger, omdat ze meestal wel een 
regenton bczitten. Dcgenen. die niet in staat 
zijn regenwatcr op te vangen, zouden eigenlijk 
gedistillccrd water moeten gebruiken, hetgeen 
echter een kostbare geschiedenis wordt. Een 
goede vervanging hiervoor is gekookt leiding-
water (kijkt u maar eens hocveel ketelstcen er 
in een fluitketel achterblijft). 

Vanzclfsprekend is het bcschreven hygienische 
terrarium alleen geschikt voor boombewonende 
dieren zoals leguanensoorten (b.v. Anolis) en 
boomkikkers. Bodembewonende dieren hebben 
het hicrin minder naar hun zin; hiervoor zal 
dus een andere oplossing gevonden moeten 
worden. Het beste is, mijns inziens, voor deze 
dieren de gazen bodem te laten vervallen, 
maar de bodemgrond tc vervangen door een 
dikke laag mos, al dan niet vermengd met turf-
molm (desinfectie), die van tijd tot tijd door 
een nieuwe laag wordt vervangen. Het over-
vloedige gicten blijft ook buiten beschouwing, 
daar onze bodembewonende reptielen veelal 
meer op een droge grond gcsteld zijn. 

De gaasbodem heeft echter ook voordclen bij 
gcbruik van een bodemvcrwarming. Pcrforeren 
we namclijk dc zijkanten van dc zinken bodem-
bak (aan de bovenzijde in verband met lekken!) 
dan wordt — vooral als de verwarming aan-
staat — frisse lucht door de gaten aangczogen. 
Deze lucht wordt verwarmd, stijgt op en 
kan door middel van perforaties in dak of 
achterwand weer afgevocrd worden. Dc gaat-
jes in het bovengedeeltc van het terrarium 
moeten kleiner zijn dan die in dc bodem. zodat 
in het terrarium een kleine ovcrdruk ontstaat. 
Zijn de gaten te groot dan ontstaat er tocht 
met alle kans op longontsteking en dergelijke. 
De uit de (natte) bodembak door het (natte) 
mos opstijgende lucht krijgt een hoge relatieve 
vochtigheidsgraad, die samen met de hecrsende 
ovcrdruk voor een broeicrige, dus tropische 
warmte zorgt, waarin vele tropische hagedissen 
en amphibien zich bchaaglijk zullen voelen. 
Ik hoop hiermede aangetoond te hebben, dat 
een dergelijk ,,hygienisch" terrarium toch wel 
degelijk zeer decoratief kan zijn, terwijl het 
vele voordelen biedt. 

Schrijft u eens een artikel over uw ervaringen 
met zo'n pracht-terrarium? 
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S U M M A R Y : P R O B L E M - A N I M A L S OR P R O B L E M -
TERRARIA? 

According to the author, many difficulties with tcrraria-
animals arc in reality difficulties with the tcrraria them-
selves, the most important one of which is lo maintain 
good hygiene. The latter is most difficult to maintain in 
a terrarium which tries to imitate a tropical rain-forest. 
In this case it is easiest to adapt the bottom-ground 
(which must be changed often and easi ly) , and the plants. 
to the imitated showers. T h e bottom of the author 's 
terrarium is a tank made of zinc and provided with a tap. 
At a distance of 20 cm from the bottom, there is a sheet 
with many little boles in it to let the spray-water through. 

Ten slotte wilde ik nog iets mededelen over 
het kweken en de resultaten hiervan. Eigenlijk 
kan men alleen met succcs tropische kikkers 
kweken als men beschikt over een broeikas. 
Het is echter wel eens gelukt deze kikkertjes 
onder zeer gunstigc omstandigheden in een ka-
merterrarium te kweken, o.a. bij Limnody-
nastes tasmaniensis. bijzonder interessant, daar 
deze kikkcr een schuimnest bouwt. Het lukte 
de heer Senfft. die heelaas jong gestorven is, 
en mij met Dendrobatcs auratus te kweken, 
echter alleen dan, als wij over kersvers geim-
porteerd materiaal konden beschikken. Welis-
waar kregen wij uit deze kweek twintig tot 
vijfentwintig jonge dieren, maar lang niet allc-
maal bereikten ze de grootte van het ouder-
paar, evenmin hun mooie uiterlijk. Ofschoon 
wij voerden met weideplankton en fruitvlieg-
jes. toch had een groot gedeelte rachitis. Even-
eens is mij de kweek van Dendrobatcs typo-
graphies, door de Duitscrs Aardbeikikkertjes 
genoemd, gelukt, maar slechts tot een zeker 
larvaal stadium. De larven zijn toen ten ge-
volge van verkeerd voedsel na drie. vier dagen 
dood gegaan. 

Wie echter een broeikas heeft — zoals Dr. 
Oescr al sinds jaren had — kan zich wat be-
treft het kweken en het groot brengen van 
de jongen op heel andere resultaten beroe-
men. Dr. Oeser is een specialist in het kwe-
ken van kikkertjes en heeft na jarenlnnge er-
varing vele vaak zeldzame soorten met succcs 
gekweekt. Wanneer men zo'n broeikas binnen-
gaat zal men bemerken, dat het microklimaat 
hier niet overal hetzelfde is. Er zijn hoekjes. 
waar het bijzonder vochtig en koel is: andere 
plekjcs daarentegen zijn warm en droog. De 
dieren kunnen dus een plekje zoeken. dat bij 
hun levenswijze past. Zoiets kan men in een 
klein terrarium nooit bereiken. Grote cement-
bakken, deels gevuld met regenwater en plan-
ten, deels voorzien van vers water brengen 

and also big holes in which flowerpots are placed. This 
sheet can be camouflaged by moss, peat or plants . 
Instead of a perforated sheet one may also use a netting 
made from nylon or another material. The flower-pots 
don't rest directly on the bottom, but on a potsherd. 
Advantages: the upper-layer can easily be renewed: 
excrements, harmful materials (parasi tes) arc washed 
away by the " r a in -wa te r " , which disappears quickly in 
the bottom. For watering it is best to take rain-water . 
One can improve the air-circulation by perforating the 
side-walls of the bottom-tank, furthermore, by making 
holes in the top of the terrarium: the air-circulation can 
be regulated by reducing or enlarging the last mentioned 
holes. 

bronstige kikkers cr toe hun eieren af tc zetten. 
Voor de liefhebber van kikkers. die niet in het 
bezit van een broeikas is. biedt het houden van 
deze diertjes, zelfs zonder kweckresultnat toch 
ook veel genoegen en ontspanning. Het geeft 
ruimschoots tevrcdenhcid, wanneer men naar 
beste weten en kunnen voor het welzijn van 
de dieren zorgt. Na verloop van tijd zal men 
kunnen constateren. dat sommige dieren vrij 
mnk worden. Dit ziet men vooral bij bijna alle 
padden en ook grotere boomkikkers. zoals 
Hyla cocrulea en Hyla venulosa. Mijn Hyla 
cocrulea, die ik al meer dan vijf jaar heb. daalt 
elke avond van zijn klimtak en gaat steeds op 
dezelfde plaats op zijn voedsel zitten wachten. 
dat hij om zo te zcggen uit de hand eet. Wordt 
hij binnen het uur niet gevoerd — men moct 
ook bij het voeren van kikkers matigheid be-
trachten — dan klimt hij op zijn gemak weer 
naar zijn slaapplaats terug. 
Wanneer men kikvorsen in de hand heeft gc-
had moet men beslist mcteen de handen wassen, 
omdat de huiduitscheiding. vooral van padden 
en gekleurde kikkers. ontsteking van de huid 
en zelfs van de slijmvliezen van neus en oog 
ten gevolge kan hebben. Zelfs voor andere 
kikkers kunnen vele soorten giftig zijn. Het is 
mij overkomen. dat. toen ik eens gekleurde 
kikkertjes en smalsnuitkikkers samen in een 
terrarium zette, dc volgende dag alle smal-
snuitkikkers dood waren. Hyla cocrulea, de 
mooie Australische boomkikvors, schijnt wat 
dit betreft niet geheel onschuldig te zijn. Jaren 
geleden heb ik H. cocrulea wcgens plaats-
gebrck bij twee heeldige en gczondc Maki-
kikkers, Phyllomcdusa burmeistcri, gezet. De 
volgende dag waren de Phyllomedusa's dood. 
een verlies, dat ik — olschoon het vele jaren 
geleden is — nog steeds niet vergeten kan. 
Men moet deze soorten dus afzonderlijk hou-
den. Het is overigens ook veel verstandiger 
om — wanneer de beurs dat toelaat — meer-

Josef Oertter: 

Het houden van exotische kikvorsen I I 
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dere kleine terraria aan te schaffen, zodat elke Iedere dierenliefhebber moet er voor zorgen. 
soort afzonderlijk gehouden kan worden. Het dat zijn dieren zich steeds op hun gemak en 
is een groot genoegen om b.v. Dendrobatcs gezond voelen. en de wil hebben om ze zo lang 
attratus tc verzorgen in zijn met Marantha be- mogelijk in leven te houden. Wie van zijn die-
plante bakje. Nog mooier zijn de z.g. Aardbei- ren houdt, mag ze ook niet — als hij ze niet 
kikkertjes (Dendrobates typographicus) door zo leuk meer vindt — na korte tijd maar weer 
hun bontc kleuren en hun bewcgelijkheid. Zelfs wegdoen. Deze mensen zullen nooit de nauwere 
verstokte aquariumhouders worden bij het zien verbondenheid tussen mens en dier beleven. 
daarvan in verrukking gebracht. 

Dat kikvorsen met een goede verzorging ook 
in gevangenschap een hoge ouderdom kunnen 
bereiken bewijst de onderstaande tabel: 

1 Hyperolius spec 4 jaar en 3 maanden 
1 Hyla coerulea 7 „ . , 6 
2 Leptodactylus spec 7 „ 
2 Kassina wealii 6 ,, 
1 Megalixalus fornasinii 6 .. . , 3 „ 
1 Phrynobatrachus natalensis 5 ,. 
2 Phyllomedusa hypochondrialis 2 ., 
2 Aparasphenodon brunoi 8 „ . . 5 „ 
2 Hyla fuscovaria 8 ,, , . 5 
1 Callula pulchra 4 ,. , , 6 
2 Microhyla's uit Paraguay 3 .. , , 3 
2 Atclopus stelzneri 2 .. 
1 Rana spec, uit Siam 4 „ , . 6 

Bovengenoemde dieren waren op 10-5-58 nog 
in mijn bezit. Onderstaande dieren zijn ge-

durende mijn verzorging gestorven: 

2 Hyla cuspidata 6 jaar en 5 maanden 
3 Hyla albomarginata 6 „ 
2 Ccratophrys amcricana 4 ,, 
1 Rana mascariensis 5 ., 
2 Hyla crospedospilla 5 jaar (nauwelijks 3 

cm groot) 
Vert. A. Th. Reyst. (Ovcrgcnomen uit Vivaristik) 

Het tijdschrift Vivaristik is het orgaan van de 
Confederation Europaischer Vivianer. Gratis 
proefnummcrs zijn te verkrijgen bij: 
Kurt Lorey, Rheindammstrnsse 18, 

Mannheim. Duitsland. 

Summary: E X O T I C F R O G S . Exotic frogs are kept by Phylondcndron-spccies. 
the author in special terraria of the size of 80/55/-10 cm. Apart from the small species, feeding of the exotic 
The tcrraria arc provided with heating, holes for ventilat- frogs mostly causes little trouble, but unvaried food has 
ion and supply of fresh air. and also a water-trough. to be avoided: furthermore one has to take account of the 
Beside moist parts there arc absolutely dry parts, which fact, that a special kind of food can suddenly be refused, 
arc of the greatest importance to keep exotic frogs so that one has to find another kind of food. For food 
successfully, as several species sleep on the dry parts rnc can use: flics, wax-moths and their larvae, little 
during the day and go into the water during the night. cockroaches, middle-sized grasshoppers, crickets, mcal-
Furthermore there are species (a .o . Ccratophrys) which worms, and for the small species: a.o. fruitflics and little 
for days or weeks aestivntc on the dry parts . (Callula spiders. Breeding is practically only possible in a heated 
pulchra, Aparasphenodon, Microhyla, some Hyperolius- grccn-housc. in which temperature, humidity and the kind 
species, many H y l a ' s ) . Good hygiene is of great import- of water are locally different, through which the frogs 
ance (removing of dead plants, renewing of the bottom- can choose (Dr . Ocse r ) . 
ground) , the plants has to be sprinkled and cleaned daily. Nevertheless the author (also Senft) succeeded in breeding 
Although Bromcliaceae arc the natural surroundings of Dendrobatcs auratus in a room-terrarium. The excrements 
several species, it cannot be recommenaed to use them in of the skin can irritate the human skin: one has to wash his 
the terrarium. because in spite of regular cleaning, the hands after handling them: also these excrements can be 
faeces of the frogs make them decay: much better are deadly for other species of frogs (Hyla cocrulea!) . 
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H A. L. Menne, Den Haag: 

lets over reuzenslangen 

m 

% 

Boa constrictor Cliche: Ned. Schoolradio 

Als cr gesproken wordt over het voorkomen 
van reuzenslangen in een bepaald gebied, is 
men direct geneigd te denken aan grote ge-
varen verbonden aan het verblijf in die streek. 
Maar, in vergelijking met het aantal sterf-
gcvallen, veroorzaakt door de beet van gif-
slangen, is het aantal menselijke slachtoffers 

van dc reuzenslangen zeer gering. Dc rcden 
ligt waarschijnlijk hicrin dat zij over het alge-
meen — uitzonderingen voorbehouden — dieren 
als prooi prefereren. Op biz. 14 van de 
twaalfdc jaargang van , ,LACERTA" toonde 
onze geachte medcwerkcr Drs. Coomans de 
Ruiter ook al aan dat pythons voor de mens, 
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speciaal voor de rechtopgaande mens, onge-
vaarlijk zijn. Als ik in de wildernissen van 
Suriname doolde, had ik nooit het gevoel dat 
mij gevaren van boa-constrictors of anaconda's 
drcigden. Dit neemt niet weg dat men bij het 
kruisen door bossages in de tropen toch altijd 
beter de nodige voorzichtigheid in acht kan 
nemen. Het slangengevaar schuilt nl. voor-
namelijk in het plotseling stuiten op de dieren, 
het verstoren van hen dus. Intussen hebben de 
primitieve volksstammen in de tropische landen 
doorgaans een grote angst voor reuzenslangen. 
Luister b.v. maar naar het liedjc van de bos-
neger-roeiers in Suriname gewijd aan dc ana-
conda, dat, vertaald, als volgt luidt: 
,,E-o-e! Spaar ons voor dc anaconda, 
Wij eren zijn Hooghcid, e-o-e! 
Anaconda, wij vrezen de anaconda, c-o-e, 
Dc zwemmende slang, e-o-e, 
Honderdmaal sterker dan de rociers, e-o-e! 
Duizendmaal gevaarlijker dan de kaaiman, e-o-e, 
Spaar ons, Heer Anaconda, e-o-e, 
Dc roeiers van Suriname vrezen u zeer, e-o-e!" 
Wat de boa-constrictor (Constrictor constrictor) 
aangaat, in Suriname is deze een zeer algemene 
slang, die ook in de bewoonde streken voor-
komt — ik nam er zelfs waar even buiten 
Paramaribo, op een niet meer gebruikt, ver-
waarloosd kerkhof —. Zij went gemakkelijk 
aan de gevangenschap en is, over het algemeen 
gesproken, zelfs zachtzinnig te noemen. Daar-
door wordt zij nog al eens gebruikt voor shows 
in circussen of cabarets. Natuurlijk is het raad-
zaam met pas gevangen exemplaren voorzichtig 
te zijn, en er zijn uitzonderingen: ik had een 
mannetje dat zeer agressief was en dat direct 
begon le sissen en met open bek tegen het 
gaaswerk te slaan als ik zijn kooi naderde. 
De in Suriname gevestigde Hindoes vereren de 
boa-constrictor. Dat ondervond ik toen men mij 
een adres opgaf waar ik waarschijnlijk een 
exemplaar kon kopen. Het bleek een oude 
Hindoe te zijn, die in een armelijk huisje aan 
een grachtjc in Paramaribo woonde en die een 
boa constrictor als huisdier hield. Hij wilde 
haar niet verkopen omdat het zijn beste vriend 
was! Op een ander adres bleek een jongeling 
een baby-constrictor in een fles te houden — 
waarin het diertje al twee maanden zat zonder 
zich haast te kunnen verroeren. Het zag er nog 
goed uit en ik kocht het direct voor weinig geld. 
Baby-constrictors zijn heel aardige terrarium-
dieren. Het werd steeds meer bekend dat ik 
dieren verzameldc en zo zagen we eens in de 
verte een troep joelende kinderen aankomen. 
Bij nadering blcck in hun midden een reus-
achtigc negcr te lopen, die iets om zijn hals 
droeg. Het bleek een boa-constrictor te zijn, 
die hij bij de hals en bij de staart vastklemde. 
Hij kwam op ons huis af, om het dier te ver-
kopen. Ik kocht het maar het is in Nederland 

spoedig na aankomst gestorven. Het onderzoek 
wees uit dat halswervels beschadigd waren, 
waarschijnlijk door de enorme kracht van de 
handen van de negcr. 
In Suriname heet deze slang „tapijtslang'. 
Deze naam is niet slccht gekozen, vanwegc het 
kleurige patroon van de huid. Zulks in tegen-
stelling met de namen, die men daar aan 
andere dieren geeft, die geheel verkeerd zijn; 
de tapir noemt men er b.v. „buffel", de agoeti 
..konijn", de jaguar ..tijger" en dc grote kleu-
rige ara's ,.raven" (mogelijk koos men deze 
laatste naam wegens het rauwe gekras dat 
deze reuzenpapegaaien laten horen). 
De familic der reuzenslangen (Boidac) is te 
verdclen in twee subfamilies: de boa's en de 
pythons, beiden niet-giftig. De meest bekende 
soorten van grotere boa's leven in Zuid- en 
Centraal-Amerika en op sommige Antillen. Er 
zijn ook een paar soorten op Madagascar. 
Kleinere soorten van boa's vindt men in India, 
de Molukken, Noord-Afrika en de westelijke 
Ver. Staten. De grootste aller boa's is dc water-
boa of anaconda (Euncctes murinus), die in 
geheel tropisch Zuid-Amerika voorkomt en 
ruim zes meter lang kan worden. De gele 
anaconda van de Guyana's (Euncctes notacus) 
brengt het niet verder dan vier meter. De 
boa-constrictor kan een lengte van hoogstens 
3J^ meter bereiken evenals de Cubaanse boa 
(Epicratcs angulifer), die zeer kwaadaardig is, 
het tcgenovergestelde dus van de boa-constric-
tor. In Mexico en republicken ten zuiden daar-
van leven: Constrictor imperator en Constrictor 
mexicana. 
Tot de pythons behoren de grootste slangen 
ter wereld. Zij komen voor in Z . en Z.O. Azie, 
Australie en Afrika. De Indische python. Python 
rcticulatus, kan tot 9 meter lang worden. 
Python molurus, uit India en Birma, wordt 
6 a 7 meter. Afrikaansc pythons zijn Python 
scbac (Centraal- en Zuid-Afrika) en Python 
rcgius van Wcst-Afrika; ze kunnen rcsp. 4J^ 
en 2 meter lang worden. 
Onder de kleinere pythons mag verder genoemd 
worden de prachtige smaragdgroene Chondro-
python van Nieuw-Guinea. 
Alle reuzenslangen doden hun prooi door deze 
dood te drukken. Zij slingeren zich na de aanval 
direct om het slachtoffer. dat dan volkomen 
gekraakt wordt. 
Het zien van een reuzenslang veroorzaakt een 
paniek onder de dieren. Als onze apen in de 
West maar even een slang zagen, welke ook, 
werden zij enorm nerveus. De kleine doodskop-
aapjes begonnen heftig te gillen! 

SOME PARTICULARS ABOUT THE BOIDAE. 
Some personal experiences of the author with Constrictor 
constrictor in Suriname. 

Wanneer u antwoord op uw vragen wilt hebben, vergeet u 
dan niet een postzegel hiervoor bij te sluiten? 
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K. Delleman, 's-Hertogenbosch: 

Nog eens: Crotaphytus collaris en 

Phrynosoma cornutum 

In het okt./nov.-nummer van Lacerta van deze 
jaargang decide de heer Letitrc ons zijn erva-
ringen mede met Crotaphytus collaris en Phry-
nosoma cornutum. 
Dat Crotaphytus colaris. na zich aan de 
poot van de padhagedis vastgebeten tc hebben, 
rustig doodgegaan is, lijkt mij zeer onwaar-
schijnlijk. Volgens mij is de halsbandhagedis 
gewoon gestorven, waarbij dc bek geopend 
werd en de tong naar buiten vicl. Dit zien wij 
vaak bij hagedissen, wiens laatste uur geslagen 
is. Hierna heeft de padhagedis de dode hagedis 
met een der nageltjes aan de haak geslagen. 
Het is echter niet uitgesloten. dat een Crota-
phytus een padhagedis tot maaltijd uitverkiest. 
maar dit zal naar alle waarschijnlijkhcid de 
padhagedis het leven gekost hebben. Hiervoor 
ken ik onze vriend Crotaphytus te goed. 
Ook al zou Crotaphytus zijn kanibalistischc 
neigingen ten opzichte van de padhagedissen 
weten te onderdrukken — misschien in verband 
met dc kopstckcls van laatstgenoemden — toch 
is het samenhouden van dczc twee soorten ten 
sterkstc af te raden. De levensuitingen van 
Crotaphytus zijn van dien aard, dat het leven 
van de rustigc, gocdmoedige padhagedissen 
danig vergald zal worden. 
Padhagedissen zijn, voor zover ik ze mee-
maakte, zeer vcrdraacizamc, goedaardige wezen-
tjes. Ze zijn wel veel in beweging, maar nim-
mer onbesuisd of ruw. Zelfs volwassen raan-
nclijke exemplaren verdragen elkaar goed, iets 
wat ik helaas van geen enkele andere bekende 
hagedissensoort kan zeggen. 
Maar nu Crotaphytus collaris. Deze heren zijn 
qcneigd tot alle kwaad: ze verslijten hun dagen 
jagend en rovend en vreten alles op wat maar 
enigszins door hun kelen kan. Zeer wijde kclen! 
Hierbij worden ze dapper geholpen door hun 
verwanten, de Gambclia's (Gambclia wizlizeni. 
vroeger Crotaphytus wizlizeni). Volwassen 
<3<3 Lacerta agilis werden gegeten alsof het 
sabelsprinkhanen waren. Wanneer men meer-
dere volwassen CfO" bii elkaar houdt vechten 
ze als straathonden. Kleinere terrariumdieren. 
die niet opgegcten werden. zoals bij mij de 
padhagedissen. werden letterlijk onder de voet 
gclopen en door het woeste gedrag zodanig 
in de war gebracht, dat ze niet meer durfden 
te eten en met gesloten ogen in een hoekje 
kropen, waar ik ze van het ruwe gczelschap 
verloste. 
Bij het openen van het terrarium sprongen dc 
Crotaphytus als ze de kans kregen, op mijn 

arm om dan via mijn schouder met een grote 
sprong de vrijheid tc nemen. Slechts op de 
achterpoten lopend, met de staart hoog opge-
richt ontwikkelden zij dan, in een rennende 
galop ..hoeken slaand" als een vluchtende haas, 
een bchoorlijke snelheid. Gedurende de tijd. 
dat ik de dieren in een zeer zonnig, door fijn-
mazig gaas afgcsloten terrarium buiten hield 
gaven deze uitstapjes vaak aanlciding tot een 
opwindende jacht. Liefhcbbers met weinig 
ervaring in het vangen van hagedissen doen 
er goed aan ontsnappingen te voorkomen. of-
schoon het voor beiden lang niet ongezond is. 
Ondanks of misschien juist wel om zijn rovers-
natuur waardeerde ik Crotaphytus collaris ten 
zecrstc als terrariumdicr. 
Voor een „gezelschapsterrarium" is deze hage-
dis niet geschikt. Ik vind dit niet zo erg. daar 
ik de mogelijkhcden van een gczclschapstcrra-
rium zeer twijfelachtig vind. Mij is het gezellig 
doen samenwonen van mecrdere soorten hage-
dissen nog nooit gelukt. Het liep altijd op 
moord en doodslag uit. 
Crotaphytus kennen wij in twee vormen: de 
Eastern en de Western collared lizard, resp. 
Crotaphytus collaris collaris en C. collaris 
bailayi. Het zijn beide prachtige dieren. die in 
hun gedragingen weinig verschil vertonen. 
W a t dc kleur betreft verkies ik echter C col-
laris collaris. 
Dc CTC hebben — als ze het naar hun zin 
hebben, wat zeer belangrijk voor de kleuren 
is — een muisgrijze kop, twee glanzend zwarte 
halsbanden op een witte ondcrgrond, een blad-
groenc rug, blauwgroene poten en staart, waar-
op donkermosgroene ringen en vlekken. De 
keel, die ze in dreighouding opblazen, is hel-
dergeel tot lichtoranje. De buik is wit. 
Crotaphytus collaris bailayi is zeer gevlekt, 
heeft eveneens zwarte halsbanden, is echter 
niet groen, maar creme-kleurig grijs. bruin en 
oranje in allerlei tinten. De drachtige wijfjes 
hebben op buik en flanken vuurrode vlekken; 
ze zijn overigens sobcrder gekleurd dan de 
mannetjes en minder fors gebouwd. Zeer mooie 
afbceldingen van deze dieren vinden we in 
Knaur's Tierreich. Rcptilien. 
Om deze dieren in goede conditie tc houden 
moet men ze zeer doelmatig verzorgen. Vcel-
cisend zijn zc niet, maar zc verlangen slechts 
wat hen toekomt. 
Het begrip ..woestijndier" wordt nog maar al 
te vaak verkeerd begrcpen. De gcdachtengang 
is meestal: een hoeveelheid droog zand. stenen, 
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een flinke bodemverwarming en zo hard moge-
lijk verhitten om het maar flink op een woestijn 
te laten lijken. Deze handelwijze heeft reeds 
veel terrariumdieren een vrocgtijdig einde be-
zorgd. Neem als voorbeeld de padhagedis. 
Ik heb eens enige van deze diertjes ter verzor-
ging gekregen, omdat ze het in het terrarium 
van een medelid niet ,,deden". Al spoedig kwam 
ik tot dc ontdekking, dat gebrck aan vocht het 
grote euvel was. Deze padhagedissen leken 
meer op eikenbladeren in december dan op 
levende wezens. Na langdurige warme baden 
leefden ze weer op en begonnen weer te eten. 
Een der hagedissen overleefde het avontuur 
in de kunstmatigc woestijn, die, wat de droogtc 
betreft, alle woestijnen in zijn vaderland over-
trof. Dc andere dieren aten wel, maar waren 
niet meer in staat het voedsel te verteren. Het 
via dwangvoedering toegediende rauwc ei ver-
liet het lichaam weer langs dc natuurlijke weg, 
maar onverteerd. 
Padhagedissen en ook halsbandhagedissen be-
geven zich vaak vrijwillig in het water en 
blijven hierin gcruimc tijd liggen. Wis t u, dat, 
wanneer een padhagedis een poot in het water 
steekt, het gehele dier kletsnat wordt? De tro-
pische woestijnen hebben vaak een geweldige 
regenval. Hooqstwaarschijnlijk krijgen de hier 
levende reptielen daar hun deel van. Door een 
doclmatige inrichting van het terrarium kunnen 
wij de dieren beiden geven. droogte en vocht. 
Beplant uw terraria, dus ook uw prive-woestijn 
thuis. Door enkele mooi gevormde stenen deel 
ik mijn terrarium in tweeen. Het enc gedeelte 
houd ik zo vochtig, dat de daar geplante suc-
culenten goed groeien. Ook de bodemverwar-
ming richt ik in dit gedeelte paar de planten. 
Het andere gedeelte. dicht bii de voorruit ge-
legen. wordt met droog zand gevuld en vcr-
warmd tot 30 a 35°C. De omgeving van de 
planten kan men — om graven te voorkomen — 
mooi inrichten met behulp van natuursteen en 
dood hout. Verder gecf ik de dieren droge 
en matiq vochtige schuilplaatsen. zodat ze 
kunnen kiezen. Een klein poeltje mag natuur-
liik niet ontbreken. 

Voor Crotaphytus heeft u beslist een ruim ter-
rarium nodig. dat niet hoog hoeft te zijn. In 
kleine terraria dansen de dieren veel langs de 
ruiten en komen niet tot hun recht. Verder veel 
frisse lucht (op temperatuur), veel zon (geen 

Het gcbruik van Reptielen en Amphibien. 
Reeds tijdens mijn verblijf in het Nabijc-. Mid-
den- en Verre Oosten intrigcerdc mij dc Volks-
geneeskunde ten zeerste. Dank zij veel mede-

glas tussen zon en dieren) en veel levend 
voedsel. Zonder bijvoedering met levende hage-
dissen houdt men de dieren op den duur niet 
goed. Gedurende de winter en op zonloze 
dagen geve men een krachtige, electrische lamp. 
Het beste leent zich hiervoor een warmtcstraler, 
verkrijgbaar vanaf 80 Wat t . 
Een verblijf in de open lucht, gedurende de 
zomer, doet wonderen bij dc dieren. Voor het 
plaatsen van een bakje meelwormen in het 
terrarium ben ik beslist een tegenstander. Wij 
hebben in het geheel geen overzicht meer welk 
dier wel of niet eet, terwijl het zich volproppen 
met meelwormen zeer nadelige gevolgen voor 
de dieren kan hebben. Geef vooral pas ge-
importcerde dieren geen meelwormen. 
s Nachts liet ik het terrarium afkoelen tot 

circa 20°C. Lagere temperaturen doen Crota-
phytus geen kwaad, mits van niet te lange 
duur. Met tussenpozen van drie tot vier weken 
wordt het gehele terrarium bchoorlijk besproeid 
met lauw water; de planten krijgen iedere dag 
de hen toekomende portie vocht. 
Ik hoop, dat ik door bovenstaande uitcenzetting 
cr vele liefhebbers toe kan brengen het eens 
met Crotaphytus te proberen. Deze dieren zijn 
spoedig mak en leren hun verzorger enigszins 
kennen. In het komende seizoen zal ik hoogst-
waarschijnlijk weer een aantal Crotaphytus-
soorten en andere Amerikaanse en Afrikaanse 
dieren ontvangen tegen gunstige prijzen. Lief-
hebbers hiervoor worden verzocht zich met mij 
in verbinding te stellen. 

Summary: Seeing his rapacious nature. Crotaphytus 
collaris causes easily difficulties in the terrarium if 
kept together with other kinds of lizards. (Generally 
speaking the author is against keeping together diffe-
rent kinds of lizards!) Nevertheless he regards Crota-
phytus collaris as a suitable terrarium-animal. which is 
not exacting. Crotaphytus collaris asks a spacious . .des-
scrt- terrarium". To keep desert animals succcsfully 
alive in a descrt-tcrrarium it is absolutely necessary to 
provide, apart from a dry part which is heated up to 
30—35° C . a damp part: and furthermore it is neces-
sary to give dry and moderately damp hiding-places, 
so that they can choose. In the damp part , the degree 
of dampness is determined by the good growth of the 
succulents which have been planted in it as decoration. 
A water-trough should not be forgotten! At night the 
temperature may go down to 20° C. Every three or four 
weeks the whole terrarium is sprayed with tepid water . 
Crotaphytus collaris asks much fresh air. plenty of sun 
and much living food, especially lizards. A stay out-
side during the summer works wonders . 

werking was ik in de gelegenheid :n de jaren 
1958 en 1959 in Tunesie en Lybie een onder-
zoek in te stellen betreffende het gcbruik van 

C. J. Marinkelle, Med. Drs., Utrecht: 

Volksgeloof en geneeskunde in 
Noord-Afrika 
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reptielen en amphibien. Veel dank ben ik ver-
schuldigd aan dc groothandclanr in inheemsc 
phnrmaceutische producten, Mokhtar B. ahmed 
El Tourti. die in Noord Afrika op dit gebied 
een grote faam geniet. Vclc uren lcidde hij mij 
rond in zijn magazijnen in de Souk el Blad El 
Megihra in Tunis, terwijl hij mij de inticmstc 
geheimen tocvertrouwde. De gegevens. echter. 
die in dit artikel staan. zijn steeds afkomstig 
van meerdere inlichtingen, verkregen van di-
verse personen, afkomstig uit verschillende 
gebieden van Noord Afrika. waardoor de bc-
trouwbanrheid zeer is vergroot! De vele hon-
derden mededelingen. die ik op deze wijze niet 
verifieren kon. zijn dus niet vermeld. 
Het spreckt vanzelf, dat het niet eenvoudig is 
iets te weten te komen over de voor de plaat-
selijke ..specialist" zeer waardevolle en geheimc 
zaken. Steeds moest dan ook — als tegenpres-
tatie — een uitwisseling van of een genezing 
met een „wondermiddel" uit dc geciviiiseerde 
wereld vooraf zijn gcgaan. Het indirecte nut 
van het samenstcllen van deze lijst was dan 
ook, dat ik hierdoor een aantal zieken heb 
kunnen genezen, die anders onherrocpelijk te 
gronde waren gegaan nan dc geneeswijzen van 
..toverdoktoren". 

Het omschrijven van de kwnlen. waartegen 
diverse middelen worden aangewend, is geen 
cenvoudige zaak. ..Verdrijving van vocht uit 
de ziel" of ,,afwikkeling van het gemoed" zijn 
voor ons Westcrlingen onbegrijpelijke zaken, 
terwijl de Arabische uitleg daarvan nog inge-
wikkeldcr is dan bovengenoemde ziektebcclden. 
De berciding van de geneesmiddclen is meestal 
bijzonder gecompliceerd. niet alleen in handels-
wijze en tijdsbepaling. maar ook, omdat aller-
lei plantnardige stoffen toegevocgd moeten 
worden. Om dit artikel lecsbaar te houden heb 
ik dan ook alleen de hoofdbcstanddelen van 
herpetologischc aard genoemd. 
Hoewel dc W e t sinds kort in Tunesie (niet in 
Lybie) vcclwijverij vcrbiedt (voor zover de 
huwelijken niet reeds gesloten waren). neemt 
men het nog niet zo nauw met dc monogamie. 
vooral ook, omdat dc Koran vcclwijverij toe-
stant. Hieruit vloeit voort. dat het licfdeslcven 
met hoofd- en bijvrouwen uiterst gecompliceerd 
is en de remedie nog ingewikkclder. In mijn 
aantckeningen vond ik niet minder dan zcven-
tien verschillend soorten ..verlicfdhcid". Ge-
lukkig kan men zc echter alien bcinvlocden met 
een gedroogde kameleonpoot. Jammer, dat ka-
meleons zo schaars zijn in Nederland! 

Het Kameleon. 

Dit is het meest gcbruiktc dier bij de berciding 
van allerhande soorten geneesmiddclen. ..Rauw" 
wordt het door de Bedoeinen gebruikt als pleis-
tcr op open wonden. Zeer jonge dieren worden 
levend ingcslikt door vrouwen, die graag kin-
deren willen hebben. Ondanks het feit. dat mij 
verzekerd werd, dat ook volwassen kameleons 
levend verslonden zouden worden. meen ik 
dit niet te kunnen aannemen. Menigmaal brach-
ten kameleons mij reeds letscl aan dc vingers 

toe met hun stcrke bek. In het Zuiden houdt 
men kameleons levend in een kooitje. omdat 
dieven hem vrezen. In het Noorden kunnen de 
dieren in een kooi niet in leven gehouden wor-
den, omdat de vliegen minder talrijk zijn en 
wellicht ook, omdat vele vliegen reeds met D D T 
besmet zijn. 
In gedroogde vorm en gezouten worden kame-
leons geheel en in stukjes gesneden veelvuldig 
verkocht voor de bcreiding van allerlei medi-
cijnen. Indien men dc stukjes kameleon vermengt 
met de poten of nagels van stcenuiltjes (Athene 
noctua Glaux ct Saharne) zou men behoed 
worden voor moordaanslagen. Indien echter 
vcrmengd met de kop van een hop (Upupa 
cpops L.) zou het een beschermende werking 
geven tegen allerlei giften. Tegen koorts hclpt 
kamcleonvlees vcrmengd met de veren van een 
jonge steenuil. terwijl een mengsel van ge-
droogde kameleons en kleine vleermuizen (Pi-
pilio kuhlii) de gebruikstcr een talrijk en gezond 
nakomclingschnp geeft. Tenslottc vormt kame-
leon, met allerlei plantaardige en dierlijke be-
standdclen vcrmengd tot pocders en dranken, 
een middel voor talrijke Oostcrse duistere licf-
desaangelcgenhcden. De mentaliteit van de 
Noordafrikaanse inhcemsen is echter zo vol-
komen verschillend van de onze. dat deze ..lief-
despcrikelen voor mij meestal onbegrijpelijk 
waren. 

Dc Varaan (Varanus griscus). 

Het met zout gedroogde dier zou de eigenaar 
een zekere machtspositie geven en zou hem 
zelfs in staat stellen anderen te genezen. Tevens 
zou het dier hem een beter inzicht in de lief-
desaangclegenheden van raadzoekenden geven. 
De gedroogde kop zou een gunstige invloed op 
de algemene gezondheidstoestand van de be-
zitter en zijn huisgenoten hebben. De nagels 
zijn amuletten. die de sexuele en lichamclijke 
kracht van de drager zouden bevorderen. Het 
vet, vooral dat uit de ingewnnden. zou een 
stcrke werking tegen vele uit- en inwendige 
aandocningen hebben. Indien men kleine kin-
deren hiermede geregeld insmeert zouden zij 
fraai blank blijven. Als zalf wordt het in di-
verse huidsmcerscls verwerkt. Volgens inheem-
sc kappers veroorzaakt het echter haaruitval, 
indien het op de hoofdhuid aangebracht wordt. 
Tcsamen met allerlei andere, meest plantaar-
dige. stoffen wordt het verwerkt in emulsics 
tegen spierpijn. kcelpijn, oorpijn en diverse ont-
stckingsproccssen. In dc neus gebracht vet zou 
een genczende werking op de ademhaling 
hebben. Een kostbaar ingredient is het vet voor 
allerlei ,,liefdesdranken". Ettcrende wonden 
worden veelal bedekt met de ingewanden van 
dc varaan. Het hart, mits rauw genuttigd, zou 
een te snelle verouderinq voorkomen. De met 
zout gedroogde huid wordt vooral gebruikt 
voor liefdesdranken en zou een sterke werking 
hebben. In dc prae-Sahara-zone wordt de verse 
huid als verband voor vcrwondingen gebruikt. 
De tong wordt als medicijn in gedroogde ver-
pulvcrdc vorm als drank verwerkt en ingc-
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nomen om hicrdoor ..immuniteit" tc verkrijgen 
tegen roddel- en lastcrpraat. Neemt een zwan-
gerc vrouw deze drank echter in, dan krijgt zij 
— volgens het volksgcloof — kinderen met een 
hazenlip. Ter verhoging van de vruchtbaarhcid 
worden de gcslachtsorganen in poedervorm door 
de vrouwen ingenomen. De ogen en de hersenen 
worden gekookt genuttigd als remedie tegen 
chronische keelkwalen. Het gekookte vlecs staat 
niet alleen als smakelijk voedsel in aanzien. doch 
zou bovendien bloedzuiverend werken. De Va-
raan blijkt dus wel een belangrijk geneesmiddel 
te zijn. In het Noorden van Noord-Afrika wor-
den slechts de gedroogde ondcrdclen gebruikt, 
omdat de dieren slechts zelden levend uit het 
Zuiden aangevocrd worden. Een vakkundig 
gedroogde varaan brengt de kundige ..kruiden-
dokter" ongeveer twintig gulden op. 

Dc doornstaarthagedis, Uromastix acanthinurus. 

Na kameleon en varaan neemt dit dier de derde 
plaats in volgorde van belangrijkheid — uit 
..pharmacologisch" oogpunt bekeken — in. De 
werking zou echter over het algemeen minder 
sterk zijn dan die van de varaan. Het met zout 
gedroogde dier, de gedroogde kop, het vet. de 
ingewanden, dc gedroogde huid en het hart 
worden op dezelfde wijze verwerkt en tegen de 
zelfde kwalen ingenomen als onder de varaan 
bcschreven werd. Tong. ogen. hersenen en gc-
slachtsorganen worden niet gebruikt. Het ge-
roostcrdc vices wordt slechts door de Bedoe-
inen als delicatcsse gewaardcerd. 

Hagedissen. 

Gecko's worden beschouwd als zeer gevaarlijke 
en giftige dieren. Een beet zou onherroepelijk 
een vrcselijkc dood ten gevolge hebben. 
De Agamen. die in de Zuidelijke streken voor-
komen, worden niet alleen als giftig beschouwd. 
doch bovendien zou degene, die zon dier ving. 
een slechte financiele tocstand tegemoet gaan. 
Dc hclften van een doormidden gchakte agaam 
zouden s nachts weer aangrocien tot een vol-
wassen dier. Volgens de inwoners van N . W . 
Tunesie zou Lacerta oceltata pater bijzonder 
giftig zijn. 
De Acanthodactylus en Psammodrormis-soorten 
schijnen van geen belang te zijn. 
Skinken worden veelvuldig door arme Be-
doeinenkinderen in het zuiden gegeten. 
Scincus officinalis zou een conserverende wer-
king uitoefenen op de voorraad dadels. die door 
rondtrekkende stammen als proviand wordt 
meegevoerd, terwijl men dit dier in geconfijte 
staat als voedsel nuttigt. 

Landschildpadden. Tcstudo graeca. 

Het vlees wordt gaarne gegeten; vooral jonge 
dieren worden als voedingsmiddel zeer gewaar-
deerd. Bij het bereiden van diverse mengsels van 
geneesmiddclen wordt het rugschild veelal als 
mortier gebruikt. Enkele ..kruidendokters" be-

weren. dat hicrdoor de werking van het medi-
cijn wordt versterkt. Eieren geven dc gebruiker 
meet" uithoudingsvermogen en de zieke verster-
king, volgens de mening van de inheemsen. Ook 
voor zwakke zuigelingen zou het gekookte. doch 
vloeibaar blijvende, ciwit een verstcrkingsmiddel 
zijn. De eieren worden ook graag bij keclpijn 
gebruikt. Een zeer sterk werkend medicijn tegen 
angina wordt bereid uit een mengsel van schild-
padeieren en verpulverdc gedroogde qier-
zwaluwkoppen (Apus apus). 

Moerasschildpadden. Clcmys leprosa en Emys 
orbicularis. 

De bevolking is zich wel degelijk bewust van 
het feit. dat het nuttigen van het vlees van deze 
dieren kans geeft op darm infectics. Deze 
schildpadden worden dan ook op alle mogclijke 
wijzen gemeden. 

Zeeschildpadden, Caretta. 

Het schild van jeugdige exemplaren wordt zeer 
gewaardcerd als mortier, in de zin als reeds 
eerder vermeld. De gedroogde ogen zouden dc 
dragers van deze amulctten (vissers) behoeden 
voor aanvallen van hnnien! Zeer kleine jonge 
zeeschildpadjes in gedroogde vorm worden 
gaarne tesamen met miniatuur sponsjes (kleiner 
dan 5 cm) en eventueel ook kleine mcloentjes en 
gedroogde cactusvruchten (de z.g. barbarijnse 
vijgen) in een graskorfje boven het hoofdeinde 
van de slaapplaats bevestigd of als amulet mee-
gedragen. Het doel zou wederom de bevordc-
ring van de vruchtbaarheid van de vrouw zijn. 
Vooral op de Kerkennah-eilanden is dit bijgelool 
zeer verbreid. 

Slangen. 

In het algemeen huivcrt iedereen van deze die-
ren, ongeacht de soort. Slechts in enkele stre-
ken vindt men lieden. die werkelijk op dc 
hoogte zijn van dc giftighcid der soorten. Geen 
enkel gcbruik kwam mij ter ore. 
Bij Kairouan zou een ..tweekoppige" adder 
voorkomen, die bijzonder kwaadaardig en gif-
tig zou zijn. 
Slangenbczwcerders bestaan in Tunesie niet 
meer. De vroegere slangenbezweerdcrs waren 
alien afkomstig uit Algeric. waar dit bcroep 
echter ook aan het uitsterven is. Algemeen 
verbreid is dc opvatting. dat de kleinste slangen 
de giftigste zijn. Als remedie tegen slnngen-
beten zou het verse vices van een gedode slang, 
aangebracht op de beetwond. worden toege-
past. In de steden houdt men het echter liever 
op een in- en uitwendig tocgediendc hoeveel-
heid alcohol. 

Kikkers. Rana, Discoglosstts. 

Omtrent het gcbruik van deze dieren ben ik 
niets te weten gckomen: vermocdelijk hebben 
ze geen waarde voor dc bevolking van N. 
Afrika. 
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Pridden, Bufo. Salamanders, Triton. 

Natuurlijk gcldt ook in Noord Afrika het bij-
gcloof, dat de aanraking van deze dieren 
wratten op de handen veroorzaakt ..Dc in dc 
ogen gespoten urine veroorzaakt blindhcid." al-
dus werd mij door jong en oud medcgcdecld. 
Bovendien zou het eten van padden binnen 
enkele uren de dood veroorzaken. 
Indien men tijdens de geboorte van een kind 
een pad hoort kwaken. dan zou dit veel ziekte 
en ellende voor de nieuwe weruldburger voor-
spellen. 

Summary: S E A S N A K E S . 

In three articles (Laccrta Vol . 16. nr. 11/12 and Vol. 
17 nr. 1/2 and 3/4} the author. Drs , L, Coo mans dc 
Ruiter, (live:; a detailed description of the family of the 
Hydrophiidae. the Scasnakes. characterized by their short, 
rudderlikt tail. They all live in tropical seas, except 
Hyd^.iphi;-, semperi from the freshwater lake Luzon on 
the Phtllipines. AH scasnakes are poisonous. T h e y feed 
:>n with fish, mostly eel. ink-fish and lobsters. 
They arc divided into two subfamilies: the Laticaudi-
nae. coming ashore to breed, and the Hydrophiinac, 
living only in the see, 
Laticaud?- colubrina can be found by the shores of Indo-
nesia, New Guinea. Australia. New Zealand, the P h i -
lippines. South China and Malakka. Laticauda schis-
torhynchua, living in Hast New Guinea. Australia and 
some island in the South Sea is as rare as L. scmifas-
ciatn. from the Java Sea nearby Flores and Ceram and 
Japan. Laticauda guards his eggs like some poisonous 
landsnakes do. 
Acpyurus cudouxxi is found by fava. Borneo, Singapore, 
the Phi l ippines and in the river Lorent ; on New Guinea. 
The bigger A. duhoissii and A. lacvis live only in the 
Eastern range of Indonesia (Arafocra sea and New 

Oud-notaris J. J. Cock overleden 
Op 9 maart 1959 is geheel plotseling overleden ons oudste lid Notaris J. J. Cock in de lecftijd 
van 79 jaar. 
Hij was sinds 1950 lid van onzc vereniging en begiftigd met een jeugdig enthousiasme wat 
betreft zijn terrariumliefhebbcrij. Menig lid zal hem kennen uit persoonlijkc correspondentic, 
omdat hij meteen in positieve zin of met kritiek reagecrde op dc in ons blad gcplaatstc artikelen. 
Zijn huis stond steeds voor de terrariumliefhcbbers open en velen hebben met hem van gcdach-
ten gewisscld over de verschillende tcrrariumproblcmen. 
Notaris Cock publiceerde geregeld in Lacerta. In dc lOe Jaargang van Lacerta verschenen zijn 
eerste artikelen: Een kleine prnctischc vliegenvangcr (pag. 37), Het vocderen van vlicgen-
maden (pag. 38), Gecko's in het terrarium (pag. 42), flct voedcren met larven van de was-
mot (pag. 60), Een tropisch terrarium voor kleine reptielen (pag. 67). In de Xle Jaargang 
verschcen: Is een bodemlaag in het terrarium nodig? (pag. 79), Hoe oud kunnen anolissen 
worden? (pag. 66). Zijn kameleons in gevangenschap te houden (pag. 3) . In dc XIIc Jaargang 
kon men lezen: Over een elegant slangctje (pag. 38), terwijl hij in dc XIIIc Jaargang ,,Een 
vliegenkastjc nls buitenterrarium (pag. 11) heschreef. Kameleons waren ztjn grote liefde. Hij 
publiceerde hicrovcr in dc XVc Jaargang: Een zeldzame import: Chamaclco fisheri (pag. 2) en 
Chamaeleons . . . probleemdieren? (pag. 25). Op pag. 39 verschcen: Een eierrovendc Balearen-
hagedis. Zijn laatste artikel: Mijn chameleons zijn dol op vis werd in de 17c Jaargang, pag. 
10 opgenomen. Moge hij een voorbeeld zijn voor vclen! Wij verloren in hem een van onze 
beste leden. Wij betuigen zijn familie onze grote dcclneming. 

Het eten van deze dieren zou een blijvende on-
vruchtbaarheid veroorzaken bij de vrouw 
(N.W. Tunesie). 

Summary: In North-Africa, popular medicine uses reptiles 
[Chamclco. Varanus griseus. Uromastix acanthinurus 
a.s.o.) on a large scale, especially for aphrodisiacs. 

Guinea), Australia and some W e s t Pacific island. From 
Celebes is known A. fuscus. 
From the Hydriphiinac, Pelamis platurus is a real 
cosmopolitan, living in the seas East of Madagaskar up 
to Panama. They are seldom found in the coastal area. 
Along the coasts of North Sumatra, the Moluk Sea. New 
Guinea and from the Persian Gulf to Singapore Enhy-
drina schistoza is found in great numbers. Its venom 
is as strong as that of the Cobra. The same can be said 
of Thallasophis annmalus from the North coast of Java. 
They arc often captured by fishermen, but seldom bite-
In prison they never eat and forced feeding fails. 
Microccphalophis gracilis is seldom seen in the Indone-
sian Seas. In Indonesia twelve species of Hydrophis arc 
known, living in an area, extending from the Persian Gulf 
to New Guinea, e.g. H . spiralis, H . cynnocinctus and 
H. fasciatus atriceps. 
Lapemia hardwickii, in Indonesia called ..ular lempe" 
ir rarely found in the bay of Djakarta, but largely found 
in the Eastern part of the Java Sea. T h e plumpest of all 
seaquakes, the tigh-thick Astrokia stokesi is found from 
the Aroc island to the North coast of Australia. They 
migrate in (hick masses. 
The author concludes his article by describing how 
:easnake:; slough. 
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THE NATURALISTS POSTAL BOOKSHOP, Beochgrove . 
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En nog ve l e a n d e r e n . Prijzen in Engelse 
sh i l l ings . 

Van de bibliothecaris 
A A N DE LEDEN EN. . . DE OUD-LEDEN. 

Zo l angzamerhand zijn ve l e v r o e g e r e j a a r g a n g e n van 
Lacer ta u i t ve rkoch t of d re igen gehee l u i t gepu t t e 
r aken . 
Dr ingend wordt d a a r o m e e n b e r o e p aan de l eden e n 
de oud- leden g c d a a n om hun v o o r r a a d o v e r c o m p l e t e 
nummers van de v r o e g e r e j a a r g a n g e n e e n s na t e 
ki jken. Misschien z i t ten d a a r dan ju i s t nog d ie num-
mers bij, w a a r a a n h ier gebrek hee r s t . Zo zou ik de 
o n d e r s t a a n d e j a a r g a n g e n wee r complec t k u n n e n ma-
ken ui t de losse n u m m e r s , d ie ik nog heb , indien u 
mij d a a r v a n de o n t b r e k e n d e n u m m e r s zoud t k u n n e n 
verschaffen. 
Van Jaargang 5, d ie n i s i meer complec t a a n w e z ig is, 
on tb reek t nr. 1 om weer e e n vo l led ige j a a r g a n g te 
k u n n e n samcns t e l l en . M a a r ook d e n u m m e r s 7, 8 e n 
10 worden g a a r n e in o n t v a n g s t g e n o m e n . 
Jaargang G. Gczoch t w o r d e n de n u m m e r s 2, 3, 8 
en 10/11. 
Jaargang 7. Nog a a n w e z ig vijf comple te s te l len . Ge-
zocht word t n u m m e r 1, 
Jaargang 8. Met de n u m m e r s 1, 4, 5 en 7/8 k u n n e n 
weer comple t e j a a r g a n g e n s a m e n g e s t c l d w o r d e n . 
Jaargang 9. In v o o r r a ad dc r t i en comple t e s te l len . Nog 
te geb ru iken zijn de n u m m e r s 2, 4 en 11. 
Jaargang 10. Daar z i t ten w e nog goed in : vijf e n 
twint ig s te l l en ; e lke losse index is w e e r t e g e b r u i k e n . 
Jaargang 11. Als or nog nummers 1 en 2/3 te v inden 
zijn, dat kan de v o o r r a a d van zes t ien s te l l en uit-
gebre id w o r d e n . 
J a a r g a n g 12. A a n w e z ig t w ee en twin t ig c o m p l e t e s te l -
len. Indexen van deze j a a r g a n g zijn zeer w e l k o m . 
Jaargang 13. Nog m a a r d r i e comple te s te l l en . Ont -
b r e k e n d e nummer s zijn: 1, 2, 3 en 5. 
Jaargang 14. N o g s lech t s 2 c o m p l e t e s te l len a a n w e z i g . 
Elk nummer 2 maak t er wee r e e n com pl e t e j a a r -
gang bij. 
Jaargang 15. Er zijn nog eif c o m p l e t e j a a r g a n g e n te 
koop. Met de nummer s 5 en 11/12 k u n n e n wee r n i e u w e 
j a a r g a n g e n g e v o n n d w o r d e n . 
J a a r g a n g 10. Nog acht c o m p l e t e s te l len in v o o r r a a d . 
Wie hce l t nog n u m m e r 1/2? 
O v e r de jaargangen 1 t /m 4 zal ik m a a r in het gehee l 
niet meer sp reken , d ie zul len wel niet meer complee t 
te maken zijn, m a a r wa t u e r v a n heeft kun t u s t u r e n . 
J a m m e r , da t het d r u k k e n h i e r v a n zo k o s t b a a r is, 
ande r s w a r e n h e r d r u k k e n de moe i t e w a a r d . 
Wilt u dus al ien eens goed n a g a a n wat u nog heeft? 
Degenen, d i e Lacer ta g a a n ve r l a t en en die hun 
o u d e j a a r g a n g e n missch ien nie t meer aank i jken , kun -
nen deze altijd kwij t a a n de b ib l io theca r i s . Ze worden 
door hem d a n k b a a r a a n v a a r d en kr i jgen w e e r een 
nut t igc be s t emming . Door de n i e u w e leden is e r 
altijd vee l v r a a g n a a r o u d e r e j a a r g a n g e n van Lacer ta . 
O m g e k e e r d k u n n e n zij, d ie een of ande r n u m m e r uit 
hun j a a r g a n g missen , nu ui t dit lijstje zien, w e l k e 
nummers er nog bij de b ib l io theca r i s ve rk r i j gbaa r zijn. 

To our foreign members 

In the place of Mr. dc Leeuw, who emigrated 
to British Columbia last winter, wc have ap-
pointed as leader of our Import Dept.: 
Mr. J. L. van Heusden, 123 hs, van Ostadc-
straat, Amsterdam. 

Our members arc reminded of the possibility 
of forwarding terrarium animals instead of the 
membership fee. Please send all animals by 
airmail! Mention: Giftparcel — please keep 
from heat or coldness. 

REPTIELEN - AMPHIBIEEN 
Importen van terrariumdieren uit alle werelddelen. 

Drs. W. DE ROVER PrijsUjst gaarne op aanvrage, gratis 

Rijksstraotweg 124 - Wageningen - Tel . 08370-2267 
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