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Lacerta 
G e i l l u s t r e e r d o r g a a n gewijd aan de Kennis 
der Kruipende Dieren (Herpetologie), Insectarium- en 
Terrarium kunde 
Uitgave van de Nederlandse Vereniging 
voor Herpetologie en Terrariumkunde ,.Lacerta" 

M. van Rekum, Amstelveen: 

Nogmaals: Reptielen en Amphibien in Nederland 

Op het onder bovengenoemde titel in het vorige 
nummer van Lacerta geplaatste artikel zijn vele 
reacties ontvangen. Terecht ontving het Bestuur 
bezwaren tegen dit artikel, waaruit bleek, dat 
vele mensen niet weten hoe zeldzaam verschil-
lende reptielen en amphibien in Nederland zijn 
geworden. 
Een dezer dieren is de muurhagedts, Lacerta 
muralis, waarvan maar twee biotopen in Zuid 
Limburg bekend zijn. Nu uit het gewraakte 
artikel gebleken is, dat deze dieren ook worden 
weggevangen is het ons bang te moede gewor-
den. Daarom is, in samenwerking met het ,,Na-
tuurhistorisch Genootschap in Limburg". thans 
bij het Gemeentebestuur van Maastricht een 
verzoek ingediend om deze dieren per politie-
verordening te beschermen door het vangen en 
vervocren van hagedissen te verbieden en straf-
baar te stellen. 
Wij maken dit bekend om iedere lezer van 
Lacerta cr op te wijzen, dat onze inhccmsc 
amphibien en reptielen steeds zcldzamcr drei-
gen te worden en zelfs in sommige gevallen op 
het punt staan om uit te sterven. 

Voor zover mij bekend zijn de meest bedreig-
de soorten: 
Lacerta muralis, de muurhagedis 
Salamandra salamandra, de vuursalamander 
Alytes obstreticans, de vroedmeesterpad en 
Bombina variegata. de geelbuikvuurpad. 
Doordat onze groeiende bevolking steeds meer 
behoefte krijgt aan woningen en recreatiegebic-
den en er steeds meer grond ontgonnen moet 
worden voor landbouwdoeleinden voor de voed-
selvoorziening, blijft er voor onze fauna steeds 
minder gelegenheid over een rustig en geschikt 
biotoop te vinden. 
Met klem dring ik er dus op aan geen inheem-
se dieren te vangen en zeer zeker niet uit com-
merciele overwegingen. 
Onze Herpetogeografische dienst zal echter Onze muurhagedis. Lactrta muralis Foto P. J. v. d. Werff 



steeds gaarne opgaven ontvangen van de vind-
plaatsen van reptielen en amphibien, zodat uit 
deze gegevens een overzicht kan worden ver-
kregen hoe de stand van de verschillende die-
ren op een bepaald moment is en hoe de ont-
wikkeling, uitbreiding of teruggang, verloopt, 
opdat er tijdig kan worden ingegrepen. 
Mocht u dieren, zoals deze in ons land voor-
komen, willen verzorgen in uw terrarium, schaft 
u zich dan buitenlandse soorten aan, waarvan 
u evenveel plezier zult hebben als van de „ech-
te" inlandse, maar waarmede u onze fauna ten-
minste geen schade berokkent. 
Werkt er aan mede, dat onze vereniging niet 
de naam krijgt, dat zij uit louter hagedissenvan-
gers bestaat, maar werkt mede aan de bescher-
ming van die dieren, waar onze liefhebberij naar 
uitgaat. 

Omdat ik reeds als klein jongetje de „vieze" 
gewoonte had allerlei gedierte mee naar huis te 
slepen en deze gewoonte nu nog bezit, nam ik 
vorige zomer definitief het besluit een terrarium 
te gaan bouwen. Daar kwam nog bij, dat er 
een vacantiereis naar Frankrijk op het program-
ma stond en ik het wel weer niet zou kunnen 
laten een en ander mee te slepen, waarna ik 
natuurlijk met huisvestingsproblemen te kampen 
zou krijgen. 
Doordat mijn gezag intussen thuis wel enigs-
zins gegroeid is (vroeger zou ik nooit toestem-
ming hebben gekregen, terwijl vieze beesten 
direct verwijderd werden) deelden mijn ouders 
tenslotte mijn overtuiging, dat een prachtig ter-
rarium zeker een aanwinst zou zijn. 
Van een geraamte van een aquarium (100x60 
x30) verwijderde ik met behulp van een koe-
voet de geklonken bodem en promoveerde een 
der zijkanten tot bodem van mijn toekomstig 
terrarium, zodat ik een bodemoppervlak van 
60 x 30 cm kreeg, terwijl de hoogte 100 en de 
lengte 60 cm lang werden. Een loodgieter 
maakte voor mij een zinken bak, iets kleiner 
dan de oppervlakte van de bodem, zodat deze 
precies in het hoekijzeren geraamte paste. Deze 
bak is 17 cm diep en heeft een ingelaten, enigs-
zins rond gebogen bodem (zie tekening), met 
in het midden een opening ter grootte van een 
gulden als toekomstige afvoer. Hierop legde ik 
een geperforeerde gegalvaniseerd-ijzeren plaat, 
waardoor dus een dubbele bodem ontstond. 
Drainage verzekerd! De ruimte tussen de bodem-
bak en het geraamte werd met goed gemeniede 

Zoals u zult begrijpen zullen de beloofde vind-
plaatsen van allerlei dieren N I E T worden ge-
publiceerd, omdat wij geen zekerheid hebben, 
dat van deze plaatsen geen misbruik zou kun-
nen worden gemaakt. 

NASCHRIFT VAN DE VOORZITTER. 
De plaatsing van het bewuste artikel berust op een 
misverstand. Door een samenloop van ongelukkige 
omstandigheden (sterfgeval in de naaste familie en 
afwezlgheid met vacantie van medewerkers) is het 
doorgeglipt. Maatregelen zijn genomen om iets der-
gelijks in de vervolge onmogelijk te maken. 
Tevens wordt hierbij een grof abuis in het artlkeltje 
rechtgezet: de heer R e y s t had helemaal niet aan 
de heer de la Fonteyne verzocht om vindplaatsen van 
reptielen en amphibien in Brabant en Limburg te be-
schrijven, maar juist om die vindplaatsen geheim te 
houden en op te geven aan de Herpeto-Gebgrafische 
Dienst. Heel wat anders dus. 

H. A. L. M. 

plankjes opgevuld. 
Het was mijn bedoeling de gehele achterkant 
als rotswand in te richten. Dit loste ik als volgt 
op. Met latjes klemde ik een hardboard plaat, 
het z.g. gaatjesboard, in het hoekijzer. Eerst 
werd deze plaat geolied, daarna flink gemenied 
om rotting en zachtworden te voorkomen. Met 
behulp van ijzerdraad spande ik op deze plaat 
fijn volieregaas als bewapening voor het cement, 
dat erop moest komen. Met behulp van horre-
gaas modeleerde ik nog wat relief, dat met 
ijzerdraad op het gaatjesboard werd vastge-
regen. Het geheel zou veel te zwaar zijn ge-
worden, wanneer er alleen met cement relief 
werd gemetseld. Van te voren had ik gezorgd 
voor een flinke hoeveelheid leisteen, die ik in 
de vorm van twee grote keien op de Veluwe 
had gevonden. Deze keien werden met behulp 
van de koevoet in dunne schijven gekloofd. 
Nu kon er gemetseld worden. Het cementmeng-
sel bestond uit drie delen zand en een deel 
cement, vermengd met iets dodekop, waardoor 
het cement dezelfde kleur kreeg als de leisteen. 
Van te voren nam ik eerst een proefje om te 
zien hoeveel dodekop nodig is om een natuur-
lijk effect te krijgen. 

Het terrarium werd nu achterover gelegd en 
met zo weinig mogelijk cement (voor het ge-
wicht) werden de leistenen op de achterwand 
aangebracht. De stukken werden zoveel moge-
lijk in elkaar gepast, zodat er zo min mogelijk 
cement zichtbaar bleef. Als een soort mozaiek 
dus. Bovendien maakte ik bovenaan een flinke 
uitsparing voor hangplanten en hier en daar 

F. Blankenstein, Deventer: 

Mijn eerste „serieuze" terrarium 
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1. hoekijzcr 
2. achterwand van gaatjesboard 
3. deurtje met horregaas 
4. zinken bodembak 
5. tweede bodem geperforeerd 
6. houten plankjc tussen bodembak en hoekijzcr als 

opvulling 
7. gebogen eerste bodem. 

een overstekende rotsschijf als schuilplaats voor 
de toekomstige bewoners. Het resultaat kunt u 
op de foto zien. 
Bij het metselen van zon dunne rotswand moet 
het cement wel regelmatig besprenkeld worden, 
daar het anders bij een te snelle opdroging 
barst of niet pakt. 
Na drie dagen was de zaak droog en kon het 
terrarium overeind worden gezet. Nu restte 
alleen nog het inzetten van de ruiten in de 
linker zijwand en in de voorkant. De rechter-
zijwand zou van een deurtje voorzien worden. 
Hiervoor boorde ik een paar gaten in het ijzeren 
geraamte, zodat een van te voren klaargemaakt 
houten deurtje crin kon worden geschroefd. Het 
deurtje werd bespannen met verzinkt horre-
gaas, waardoor het terrarium van verse lucht 
werd voorzien. Desgewenst kan ik dit gaas 
geheel of gedeeltelijk met glasstroken afdekken. 
De bovenzijde is op dezelfde wijze gcmaakt als 
het deurtje. 

Vcrlichting. Van hout maakte ik een lichtkap. 
die van binnen werd bekleed met staniol. dat ik 
met vernis vastplaktc. Staniol is in iedere goed 
gesorteerdc zaak in fcestartikelen te krijgen. 
De vcrlichting wordt gevormd door een 20 W a t t 
TL-buis (kleur 33) en een gloeilampje (mignon) 
van 40 Wat t , waarboven een reflector als ter-
rasol. De TL-buis brandt de gehele dag, het 
gloeilampje alleen dan, wanneer de zon niet 
in het terrarium schijnt. Dit is echter het groot-
ste gedeelte van de dag, want er is maar twee 
en een half uur directe zonbcstraling. 

Verwarming. Als verwarming dient natuurlijk 
tevens de reeds beschreven tcrrasol. Ik maakte 
echter ook nog een bodemverwarming. Hier-
voor gebruikte ik een theelichtelement van 
60 Wat t , waarvan ik het lampje verwijderde en 
de draadjes verbond. Het geheel zit in een 
blikken busje, dat gevuld werd met droog mct-
selzand. De zijkanten en de ondcrkant werden 
goed verpakt in asbest om te voorkomen, dat 
de bodemgrond tc warm wordt en de planten-
wortels verschroeien. Aan de rcchtcrvoorkant 
werd het ingegraven en bedekt met een flinke 
laag metselzand. Hicrovcrhcen komen een paar 
grote platen leisteen, die heerlijk warm worden. 
De dieren liggen hier graag op. Aangezien dc 
verwarming tegen dc voorruit zit, beschcrmt de 
asbestlaag deze tegen warm worden, zodat dc 
ruit niet kan springen. De bodemverwarming 
doet alleen dienst bij koud winterweer, vooral 
s nachts en wanneer de huiskamer niet ver-

warmd mocht zijn. 

Bodem, Op de gepcrforeerde dubbele bodem 
ligt eerst een laagje kiezcl. Daarop kwamen een 
paar dunne schijven losse turf, waarboven de 
bodemgrond kwam. Dczc bodemgrond bestaat 
uit zwarte bosgrond. die ik haalde uit een 
naaldbos, vermengd met metselzand. Dc bos-
grond moet wel goed zijn verteerd, daar deze 
anders kan gaan verzuren of vcrrotten. 
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Temperatuur. De temperatuur varieert van 
18 °C. ('s nachts) tot ca. 32 °C. overdag als 
de zon schijnt. 
Beplanting. De beplanting bestaat uit Pepero-
mia, Marantha, Ficus repens, Hoya carnosa, 
Cissus, Cryptanthus, Bromelia en dwergklimop. 
Deze samenstelling vormt waarschijnlijk geen 
biologisch verantwoorde combinatie, maar de 
hoofdzaak voor mij is, dat zij het uitstekend 
doen, zodat ik er veel plezier aan beleef. De 
planten worden een keer per dag, of als het 
heel warm weer is twee keer, met een ver-
stuiver uitsluitend met regenwater besproeid. 
Dieren: Tijdens mijn vacantie in Zuid-Frankrijk 
slaagde ik er in — hoewel met de grootste 
moeite — de eerste bewoners voor dit terrarium 
te bemachtigen. De buit bestond uit 3 9 Lacerta 
muralis en een C? Lacerta brueggemanni. Tevens 
ving ik nog vijf muurgecko's (Tarentola mauri-
tanica). Het vangen van deze dieren kostte mij 
uren tijd, omdat ik als een kat op de loer moest 
gaan liggen. De laatste avond van mijn verblijf 
ontdekte ik echter, dat ze tegen schemerdonker 
heel gemakkelijk met een zaklantaarn te vangen 
zijn. Eenmaal gevangen in de lichtbundel lieten 
ze zich met een kreetje pakken. Het had me 
heel wat geduld bespaard, als ik deze vang-
methode eerder ontdekt had. 
Thuis gekomen gaf ik er drie weg aan een be-
vriend terrariumhouder. Jammer, dat deze soort 
zo schuw blijft. Ik kreeg ze eerst zelden te zien, 
maar ze zijn nu zo ver, dat ze meelwormen van 
een voederstukje pikken, doch hiervoor komen 
ze niet verder te voorschijn dan alleen door de 
kop uit de schuilplaats te steken, hoewel ze 
reeds meer dan een half jaar in mijn bezit zijn. 
Van de muurhagedisjes heb ik meer plezier. 
De C L. brueggemanni doet niet aan rassen-
discriminatie, want ik zag hem herhaalde malen 
copuleren met een van de 9 L. muralis. 
Een van deze vrouwtjes legde resp. op 1 fe-
bruari, 5 maart en 20 maart eitjes. Hiervoor 

H. A. L. Menne, 's-Gravenhage 

In het Canadese tijdschrift "The Spectator" 
(June 27, 1959) las ik het een en ander over 
de behandeling van beten van ratelslangen, met 
een opsomming van de plaatsen in verschillen-
de provincies, waar serum tegen die beten in 
voorraad is. Daaraan was een beschouwing 
vastgeknoopt over de ernst van het ratelslan-
gengevaar in bepaalde delen van Canada en 
over dc soorten, die er voorkomen. 
Het blijkt, dat men in Canada nog vier soorten 
ratelslangen kan ontmoeten, waarvan er echter 

groef ze een holletje in de grond, waarin ze 
helemaal verdween. Na het leggen werd dit 
weer zorgvuldig dichtgemaakt. Op 1 februari 
en 5 maart kon ik de eitjes niet meer terugvin-
den, maar op 20 maart ontdekte ik op ongeveer 
tien cm diepte vier stuks. Ieder moment ver-
wacht ik nu de jonge hagedisjes. In een van de 
opengemaakte eitjes was al een embryo aan-
wezig. 
Enkele maanden geleden ontving ik via Drs. 
de Rover drie Anolis carolinensis. 2 9 9 en 1 (J 
Van een der vrouwtjes verwacht ik, dat er bin-
nenkort eitjes gelegd worden, want ze neemt 
sterk in omvang toe. Hebt u wel eens opge-
merkt, dat deze anolissen vaak kleine korreltjes 
zand eten? Ik vermoed, dat dit ter bevordering 
van de spijsvertering dient. 

Voeding. Gedurende de afgelopen winter heb 
ik mijn dieren in leven moeten houden met 
meelwormen en fruitvliegjes, daar ik geen tijd 
meer had me wat het voer betreft op deze win-
ter voor te bereiden. De fruitvliegjes werden 
aanvankelijk alleen door de anolissen gegeten. 
De andere hagedissen vonden ze te nietig. Na 
enkele weken sprongen ook de muurhagedissen 
er achteraan en wisten ze goed te vangen. Zelfs 
een gecko maakte ijverig jacht op deze vliegjes. 
Eenmaal per week kreeg ieder dier een meel-
worm aangeboden, die in Davitamon A-D ge-
drenkt was, door middel van een voederstokje. 
Deze werden vrijwel altijd geaccepteerd. 
Op bijzonder milde winterdagen ving ik wel 
eens enige van de in mijn bezit zijnde bijen, als 
die hun z.g. „reinigingsvlucht" hidden. Voor 
de zekerheid ontdeed ik ze van te voren met 
een pincet van hun angel. Ze werden door de 
anolissen gretig verslonden en ook een muur-
hagedis durfde deze prooi aan. 
Gelukkig is de tijd van zorgen nu voorbij en 
kan ik mijn dieren voeden met de rijke voorraad 
insecten, die moeder natuur ter beschikking stelt. 

een zo goed als uitgegroeid is, te weten de 
Timber Rattler (Crotalus horridus). Deze kwam 
een twintigtal jaren geleden nog algemeen voor 
in het gebied van de Niagara. De Timber 
Rattler is d& ratelslang van de oostelijke Ver-
enigde Staten van Amerika. 
De ratelslang, die het meest in Canada voor-
komt, is de Eastern Massasauga (Sistrurus c. 
catenatus), een betrekkelijk klein dier — hoog-
stens 1.05 meter lang —• dat niet gauw aanvalt. 
Deze slang heeft in Canada haar biotoop rond-

lets over het voorkomen van ratelslangen in Canada 
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om de grote meren (in de Verenigde Staten in 
de centrale gebieden tot in Mexico toe) en komt 
in grote aantallen voor ten noordwesten van 
Toronto in het gebied van de Georgian Bay, 
een aanhangsel van Lake Huron. Zoals gezegd 
is het gevaar, wat deze soort betreft, niet zo 
groot. Het is ongeveer als met onze adder (Vi-
pera berus): ze bijt alleen indien ze ernstig ver-
stoord wordt. Het gif van de Massasauga is 
uiteraard veel sterker en ook dodelijk voor de 
mens. Onlancjs overleed een dame, die in Six 
Mile Lake (Ontario) baadde, aan een beet van 
deze slang. Doordat de ratelslang in het meer 
zwom dacht deze baadster, dat het een on-
schuldige waterslang was; zij pikte de slang 
demonstratief op met het gevolg, dat zij in de 
hand gebeten werd. De beet werd pas drie uur 

kunnen tijdens het zwemmen ook zeer goed 
„slaan". 
Ook aan het Eric Lake, en speciaal ten zuiden 
van de Niagara watervallen, moet de Massa-
sauga in de moerassen veel voorkomen. Arbei-
ders van een constructie-maatschappij, die in 
Zuid Canada aan trans-Canadese autoweg 
maakten, telden bij het opblazen van een rots 
na een explosie 117 dode Massasauga's. 
Met dit alles worden, volgens de statistieken, 
in Canada jaarlijks toch oneindig veel meer 
mensen door de bliksem gedood dan door ratel-
slangen. En zelfs in de U.S.A., het land van 
de ratelslangen bij uitstek, werden over de 
laatste vijf jaren slechts 55 mensen door ratel-
slanoen gedood tegenover 82 door de steken 
van bijen en wespen! 

*#MJZc 

Ratelende ratelslang. Crotalus Atrox. 

later door de dokter behandeld, wat te laat bleek 
te zijn. Enige dagen later — de arm was gewel-
dig opgezwollen en verkleurd — meende men, 
dat de toestand van de patient verbeterde. Een 
feit was evenwel, dat de aantasting van de 
weefsels slechts haar hoogtepunt had bereikt. 
Het gif van de Massasauga heeft namelijk een 
dubbele werking; het tast zowel het bloed als 
het zenuwstelsel aan. Misleidend is, dat vaak 
•— wanneer de zichtbare symptomen afnemen H-> 
de neurotoxine plotseling nog haar werking 
doet, zoals ook in het geval van de betreffende 
dame, die een week na de beet stierf. Men 
noemt in de bewuste streek de Massasauga's 
vooral voor badende kinderen een gevaar, niet 
alleen omdat deze minder weerstand hebben, 
maar ook, omdat de Massasauga graag zwemt 
en dan gemakkelijk voor een onschuldige wa-
terslang wordt aangezien. (Men heeft in de 
Georgian Bay een Massasauga zelfs kilometers 
uit de kust zien zwemmen!) De ratelslangen 

foto D. W. Tinkle 
De twee andere soorten ratelslangen van Ca-
nada zijn: de Prairie rattler Crotalus v. viri-
dis) 1 ) , die in het zuiden van Alberta en in 
Saskatchewan voorkomt en tot anderhalve me-
ter lang wordt (in de U.S.A. algemeen in alle 
westelijke en centrale staten) en de Northern 
Pacific rattler (Crotalus viridis oregonus) — de 
ratelslang van Amerika's westkust — die in 
Canada in het zuiden van Brits-Columbia te 
vinden is. 
Canada is enorm groot en de ratelslangen ko-
men derhalve maar in kleine delen ervan voor, 
zij het dan juist in dicht bevolkte, zoals het 
gebied der grote meren. Als een gunstige factor 
doet zich het feit voor, dat de ratelslangen 

1 In "Reptiles of the World" van Ditmars wordt 
deze soort Crotalus conlluentes genoemd (Ditmars is 
van 1910; herzien in 1933), Typisch is, dat Ditmars 
over het voorkomen van ratelslangen in Canada 
zwijgt. 
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— in de meeste gevallen — met hun ratel waar-
schuwen alvorens aan te vallen. Daarop kan 
men nu weer niet altijd afgaan, omdat ratel-
slangen door gevechten of ongevallen een deel 
van de ratel of de gehele ratel kunnen verlie-
zen; ook ratelen sommige slangen zo zacht, dat 
het niet opvalt; dat hangt van soort en tem-
perament af. 
Interessant is te vermelden, dat een ratelslang 

SUMMARY: SOMETHING ABOUT THE 
OCCURENCE OF RATTLE SNAKES IN CANADA 

In the Canadian magazine "The Spectator", June 
27th, 1959, the autor has read scientific contemplations 
concerning the Canadian rattle snakes. In Canada 
there are still to be found four species of rattlers. 
One species, the Timbler Rattler, is nearly extinct, 
but the rather small Eastern Massasauga (Sistrurus c. 
catenatus) is abundant in the territories around the 
Great Lakes, going only about twenty miles inland, 
and especially in the region of Georgian Bay, north-
west of Toronto where it is one of the most common 
snakes. Workers of a construction company, blasting 
on construction of a trans-Canada highway, once 
counted 117 dead massasaugas after a single blast. 
In spite of this, in Canada, statistically, you have a 
much greater chance of being struck by lightning. 
And even in the United States, — the land of the 
rattle snakes —, over a recent five-year period, only 

Als Bibliothecaris van „Lacerta" heb ik natuur-
lijk nogal veel correspondentie en zo ontving 
ik onlangs bij het terugsturen van enige boeken 
een brief van ons lid de heer J. van der Veer 
uit Groningen, waarin behalve zijn grote waar-
dering voor onze bibliotheek ook zijn ervaringen 
met de bekende vuursalamander (Salamandra 
s. taeniata L.) waren vervat. 
Hij had juist G t i n t h e r E. F r e y t a g ' s 
boekje „Feuersalamander und Alpensalaman-
der" (nr. 370 uit de bibliotheek) gelezen en 
vond het zo'n mooi boekje, dat hij het dadelijk 
bij „Die neue Brehm Bucherei" voor zichzelf 
bestelde. F r e y t a g, een uitmuntend kenner 
van salamanders, beschrijft onze vuursalaman-

Boekbespreking 
DAS TIER ALS SOZIALES WESEN, door A. Portmann 
(Rhein-Verlag, Zurich). 

De studie van het dierengedrag verheugt zich mo-
menteel in de belangstelling van velen, temeer daar 
het onderzoek der laatste jaren verrassende resul-
taten heeft geboekt en een verdiept inzicht schonk 
in het sociale leven van individu en groep. De 
schrijver van bovengenoemd boek, een der beste 
biologen van onze tijd, tracht ons op de hem eigen 
wijze te introduceren in de fascinerende en geheim-
zinnige wereld van het dier en biedt ons tegelijk 
een rijkdom aan geselecteerde kennis, uit de wereld-
literatuur vergaard en in het geheel van zijn beschou-
wingen opgenomen. Diep gaat de schrijver in op het 
feit dat de moderne biologie vooral ook ,,Bedeu-
tungsforschung" is geworden, een feit van verstrek-
kende betekenis, daar hierdoor het onderzoek in bij-

meestal sist en ratelt tegelijk, maar door het ge-
luid van het ratelen wordt het sissen niet ge-
hoord. Men heeft dit bewezen door een doek 
om de ratel te wikkelen. 
lets wat velen ook niet weten is, dat ratelslan-
gen (de ene soort beter dan de andere) klim-
men kunnen. Men zou hen altijd op de grond 
verwachten, maar zij begeeft zich, zoals meer-
malen is gezien, ook in bomen of struiken. 

55 people died from rattle snake bites but 82 from 
the stings of bees and wasps. The venom of the 
massasauga can be fatal for man, if the bite is not 
treated at once. Lately, a lady bathing in Six Mile 
Lake, died of a massasauga bite, but this case was 
not treated by a doctor before three hours after the 
accident. The lady took the swimming snake for an 
innocent water snake and picked it up by the middle 
of its body to show it to her friends. The triangular 
head instantly flashed back and struck her on the 
right hand. Rattle snakes like to swim and in Georg-
ian Bay they have been sighted miles offshore. They 
climb too. Favorable factors in the case of rattle 
snakes are that they generally warn before striking 
by rattling, and that they are rather sluggish. Some-
times they lose their rattles through breakage. 
The two other species of rattle snakes in Canada are: 
the Prairie Rattler (Crotalus v. viridis) of Southers 
Alberta and Saskatchewan, and the Northern Pacific 
Rattler (Crotalus viridis oregonus) of Southern British 
Columbia. 

gewoonlijk aanneemt? 
der als een vrij traag en sloom diertje, dat 
zelfs bij het bemachtigen van voedsel, dat voor-
namelijk uit slakjes, wormen en dergelijke zich 
langzaam bewegende dieren bestaat, zijn tempo 
niet noemenswaardig opvoert. 
De heer van der Veer had echter bemerkt, dat 
deze salamander heel anders reageerde als er 
een vlinder in zijn terrarium rondfladderde. 
Dan pas komt hij tot leven, rent er achter aan 
en jaagt er op als een hagedis. Wasmotten 
vangt hij zelfs in de vlucht. Hij meent daarom, 
dat vlinders waarschijnlijk een veel groter per-
centage van het salamandermenu uitmaken dan 
men gewoonlijk zou denken. 

A Th. Reyst 

zondere mate is verdiept en verrijkt, zodat datgene 
wat vroeger vaak slechts object van taxonomlsche 
studie was, gericht op naamgeving, thans het middel-
ount is van een uitgestrekt interessegebied van bio-
logiche problematiek. Het werk van Portmann wint 
nog aan belang, daar in het raam van zijn onderzoek 
voorzichtige conclusies getrokken worden, die van 
nut kunnen zijn voor de studie der humane psycho-
logic Bij het lezen valt ook de literaire begaafdheid 
van de schrijver op, waardoor dit boek, dat een der 
beste samenvattingen is van de uitkomsten der studie 
van het dierengedrag, aangename lectuur is, 
Het werk is verlucht met vele voortreffelijke foto's 

. en tekstafbeeldingen en wordt afgesloten met een 
uitgebreide literatuurlijst. v. O. 

Is de vuursalamander wel zo traag als men 
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SUMMARY: NATRIX PISCATOR (SCHN.) A 
CONSTRICTOR? BY F. B. KLYNSTRA, 
(SEE LACERTA AUG./SEPT. 1959, p. 78.J. 
The author deals with the possibility that snakes of 
different species, together in a terrarium, assume 
habits from each other. He made a study of a Natrix 
piscator during many years. In Dec. '58 this snake 
had to share the terrarium with a green trccsnake, 
Gonyosoma oxycephala (Boie), which twines about 
her prey and squeezes it to death before swallowing 
it, thus in a constrictor way. Recently his N. piscator 
did the same with its mouse too and alter that many 
times. Mr. Klynstra raises the question whether N. 
piscator might have the same habit in freedom. An-
other example given by him is that his frog-eating 
Thamnophis sirtalis sharing its abode with different 
fish-eating American natrix species, often attentively 
looked at their catching fishes out of the water, and 
finally itself caught fishes, though somewhat clumsily. 
A third example may be that different ground snakes 
which always sun-bathed under a lamp on the ground 
and never climbed into the branches of the terra-
riumtrees, did so after the arrival of a Gonyosoma 
oxycephala, the tree snake, which sun-bathed as a 
rule on the branches. Now the ground-snakes lie by 
preference on the branches, too! 

SUMMARY OF THE ARTICLE "MY EXPERIENCES 
WITH THE AGAMA" (SEE PACES 69—72 OF 
"LACERTA" AUG./SEPT. "59). 
Professor Stolk, who made in 1957 a study-tour in 
Africa, visited the interior of Central Africa too and 
gave special attention to the herpetofauna there, 
making a comprehensive study of the milieu-factors of 
the different species. It appeared that Agama agama 
was abundant every where in central Africa. A 
lurcated agama (specimen with two tails), which 
Professor Stolk observed, appeared to be completely 
taboo with the negroes, who consider them as in-
spirited by higher powers. Of all his adventures the 
most remarkable was that he saw an agama devouring 
a goliath beetle • though not without pains I In this 
connection the author deals with the problem of the 
digestion of chitine armours in the stomach of our 
terrarium animals, which seems to be much easier for 
reptiles living in freedom. 
These agama's were also found in the savannahs. 
When threatened, they climb into the Giant Euphor-
bias which lord over the landscape in certain central 
african regions. At twilight the silhouettes of these 
enormous plants can easily be taken for agressive 
elephants spreading out their huge ears. Euphorbias 
are often places for brooding of pelicans and mara-
bou's. 

Van de bibliothecaris 
Ook dit jaar bestaat er weer gelegenheid de 17G 
jaargang van "Lacerta", eventuccl tezamen met vo-
rige jaargangen, door mijn tussenkomst te laten in-
binden. De kosten bedragen: 

1 jaargang / 3,50 
id. doorgeschoten met bianco bladzijden / 4,— 
2 jaargangen in een band / 4,— 
3 jaargangen in een band / 4,50 
4 jaargangen in een band / 5,— 
5 jaargangen in een band / 5,50 

De kosten hiervan moeten gelijk met de toezending, 
vodr 1 December 1959, overgemaakt worden op mijn 
postrekening nr. 310551. 
Er moet mij echter nog iets van het hart. Herhaalde-
lijk moet ik vele gebruikers van de bibliotheek 
aanmanen om dc boeken, die zij te leen ontvingen, 
terug te zenden. Ook andere leden willen deze boe-
ken graag lezen. Ik krijg van sommigen echter niet 
eens antwoord als ik hen hierover schrijf, terwijl de 
boeken soms acht maanden en langer in hun bezit 
zijn. Dit mag natuurlijk niet. Zo moet ik van enkele 
leden — zij weten zelf wel wie bedoeld worden — 
nog de boeken nrs. 460; 26, 279 en 428; 180, 239, 240 
en 279; 230 en 354; 12 en 389; 124, 125 en 304 terug 
ontvangen. Zelfs telefoneren hierover had geen resul-
taat! 
En wie heeft "Lacerta-nieuws" eerste en tweede jaar-
gang (nrs. 32 en 74) en "Het Kamerterrarium" van 
K. Werner (nr. 151)? Wilt u dit eens nakijken? In de 
haast heb ik waarschijnlijk vergeten deze boeken te 
noteren toen ze gehaald werden. 
Tenslotte nog dit: de oude jaargangen raken uitver-
kocht. De jaargangen 9, 10, 11, 12, 15, 16 en 17 zijn 
nog verkrijgbaar ad / 5,50 per jaargang. Graag ont-
ving ik nummers van oude jaargangen als die niet 
meer gebruikt mochten worden. Op bladzijde 56 van 
de I7e jaargang (nr. 7/8) kunt u zien welke nummers 
ik nog kan gebruiken. A. Th. Reyst. 

Van de redactie 
Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn, dat het eer-
ste nummer van de 18e jaargang van Lacerta een 
enigszins ander gezicht gekregen heeft. Deze kleine 
ingreep heeft als voordeel, dat het tekstgedeelte op 
op voorpagina wat groter geworden is. De vertrouw-
de adressen, die u op de voorpagina gewend was te 
vinden zijn nu maandelijks te lezen op de laatste 
pagina van ieder nummer. Tevens is het nieuwe adres 
van de Herpetogeografische Dienst toegevoegd, zodat 
vindplaatsen van inheemse amphibien en reptielen 
makkelijker opgegeven kunnen worden. 
Het zal voor velen prettig zijn te vernemen, dat het 
Bestuur in de vergadering van 19 September j . l . be-
sloten heeft voorlopig Lacerta weer maandelijks te 
doen uitkomen. Deze maatregel is echter geheel af* 
hankelijk van het op tijd binnenkomen van de conlri-
buties. In het vorige nummer werd verzocht oro voor 
1 oktober 1959 uw contributie over te maken op 
postgirorekening 861084 van de Penningmcester van 
Lacerta te Deventer. Hopelijk hebben velen hieraan 
voldaan. Laten degenen, die nog in gebreke gebleven 
zijn, hierin spoedig verandering brengen. Van hen 
hangt het af of uw blad een maandblad wordt of 
weer een tweemaandelijkse uitgave. 

Van "Het Aquarium" kregen wij wederom de toozeg-
ging, dat verschillende bijzonder mooie kleurenplaten 
beschikbaar zullen worden gesteld voor Lacerta, 
waarvoor wij reeds nu onze hartelijke dank jegens 
de gevers uitspreken. 
Echter: Lacerta wordt pas dan uw eigen blad als de 
leden hun steentje in de vorm van artikelen, bijdra-
gen. Kunt u niet schrijven of heeft u weinig tijd? 
Geen nood, zendt puntsgewijs datgene, waarvan u 
denkt, dat anderen het kunnen gebruiken. Ook foto's 
en pentekeningen (O.I. inkt) zijn hartelijk welkom, 
aan de achterzijde voorzien van gegevens. De afdruk-
ken liefst niet te klein en zwartglanzend. 

M. J. K. 

REPTIELEN - AMPHIBIEEN 
Importen van terrariumdieren uit alle werelddelen. 

Drs. Jr. DE ROVER Prijslijst gaarne op aanvrage, gratis 
Bijksstraatweg 124 - Wageningen - Te l . 08370-2267 
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Herpetogeografische dlenst 
VERANDERING IN DE LEID1NG 

Er is sinds het najaar van 1943, toen door ondergete-
kende een praatje voor de toenmalige Werkgroep 
Den Haag over het onderwerp herpeto-geografie ge-
houden werd — het woord moest overigens nog uit-
gevonden worden —, wel ,,iets" op dit terrein ver-
anderd. 
Kortc tijd later besloot het bestuur, dat er een 
,,dienst" moest komen, die dit terrein bestreek en 
op 1 maart 1944 werd de herpeto-geografische diensl 
aan de Lacerta-staat-van-diensten toegevoegd. 
Ook toen was het al duidelijk, dat er In ons overbe-
volkle landje hard gewerkt moest worden om gege-
vens te verkrijgen over de verspreiding van het in 
heemse herpes om eventueel met uitroeiing bedreiq-
de soorten in bescherming te kunnen nemen. Dat 
echter reeds vrij spoedig een instantie als Staatsbos-
beheer zich met deze problemen ging bezig houden, 
dat er beschermde biotopen kwamen, het eerst voor 
Alytes obstrelicans (volgens de Atlas der Natuur-
reservaten het kleinste ter wereld), later voor Bom-
btna variegata en misschien binnenkort voor Lacerta 
muralis is een verheugende ontwlkkeling geweest, 
waar onze vereniging direct en indirect aan heefl 
kunnen meewerken: direct, toen we het Staatsbosbe-
heer konden attenderen op het feit, dat het dempen 
van verscheidene poelen de belangrljkste vroed-
meeslerpadbiotopen dreigde te vernietigen. Het Staats-
bosbeheer zorgde toen weldra voor het eerste reser 
vaat uitsluitend en alleen ten behoeve van een am 
phibie; indirect, doordat enige duizenden documen-
taties, grotendeels door de leden verzameld, reeds 
verschillende keren waardevolle inlichlingen aan hel 
Staatsbosbeheer konden verschaffen, die het Inheem-
se herpes uiteindelijk ten goede zullen komen. 
Maar toch is de inventarisatie nog lang niiet com-
plect en wij weten vaak nog veel tc weinig af van 
onze reptilia en amphibia om deze met succes in be-
scherming te kunnen nemen tegen alle gevaren, die 
hen in een zo intensief gecultiveerd landje als hel 
onze bedreigen. 

Veel gegevens, die onze kennis op dit gebied kunnen 
vergroten, bevinden zich veelal in de ultvoerige 
documentaties, waarover de Herpeto-Geografische 
Dlenst beschikt. Om die te bewerken is veel tijd no-
dig. En daaraan ontbreekt het ondergetekende reeds 
enige jaren door een nevenfunctie. Deze scheen aan-
vankelijk van tijdelijke aard, doch nu dat niet hel 
geval blijkt te zijn moet helaas het besluit worden 
genomen om. in het belang van de Herpeto-Geografi-
sche Dienst en dus van do vereniging, deze dienst 
aan een ander over te dragen. 
De heer C. F. von de Bund, entomoloog te Wagenin-
gen, werd bereid gevonden deze taak van mij over te 
nemen. in de vergadering van 19 September 11. hecht-
te het bestuur hieraan zijn goedkeuring. Gezien zijn 
wetenschappelijke scholing en zijn bijzondere inte-
resse op dit gebied, waardoor htj o.a. bij het Staats-
bosbeheer geen onbekende is, meen ik, dat het be-
stuur wel met zeer veel vertrouwen de verdere ont-
wlkkeling van de H.G.D. tegemoet kan zien. 
Ik hoop van harte, dat allereerst het inheemse her-
pes, maar ook de H.G.D. en daarmede onze vereni-
ging onder de leiding van de heer van der Bund wel 
mogen varen! 

D. P. van Wijk. 

Vraag en aanbod 

Gevraagd: 1 paartje Anolis equestris, Z. en M.-Ame-
rikaanse terrariumplanten, kweckporties voederdieren 
(wandelende bladeren en -takken, krekels, sprink-
hanen, kakkerlakken, (event, met kweekvoorschrift). 
J. H. van der Walle, Lange Dreel 49, Emmeloord 
N.O.P. 

Aangeboden: Jonge, volkomen makke wasbecr. Prijs 
/ 45,—. S. H. Kattouw, Landstr. 46, Delfzijl. Tel. 3767. 

Reservelonds Lacerta 
Vorig saldo / 235,25 
Ontvangen van W. v. I., S / 2,— 
Saldo per 1-10-'S9 / 237,25 

Mutaties 
Nieuwe leden: 

nr. 841. Dr. J. D. Mulder, Hofbrouckerlaan 46, Oegst-
geest. 

„ 842. R.K. Aq. en Terr. Ver. „St. Petrus", p/a 
J. S. Jansen, Bilderdijkkade 44 hs, Amsterdam. 

,, 843. J. F. Hamman, Essenburgsingel 72a, R'dam. 
„ 844. Hans Wulff. Postlagernd, Postamt 1, Ham-

burg, Duitsland. 
,, 845. A. V. d. Schaaf, Linnaeusparkweg 12 II., Am-

sterdam-O. 
,, 846. H. Schnurrenberger, Tripolis, Lybie. 
„ 847. J. J. de la Fonteyne, Achter 't Vleeshuls 21, 

Maastricht. 
848. L. J. J. M. Meylink, Laan van Luxemburg 20, 

Roosendaal (N.B.) 
849. P. Dertien, Losdorp (Gr.) 
850. J. Walraven, Rijnauwenstraat 12, 's-Graven-

hage 
651. Luc. Vercruysse, Leopold I laan 52, Brugge 

(Belgie) 
852. W. H. Leenart, Meppelweg 171, 's-Gravcnhagc 
853. G. D. M. Groothedde, Lindelaan 151, Rijswijk 

(Z.H.) 

Adreswljzigingen 
P. J. H. Bernsen, Nijmegen wordt: Nieuwe Hesche-
weg 17, Oss. 
Mej. T. H. N. Ang, Amsterdam 
J. v. d. Veer, Groningen wordt: Tapuistraat 3, Hen-
gelo (O.). 
Aq. Ver. Barbus Conchonius, Middelburg wordt: p/a 
Dhr. A. Kasteleyn, Vlissingse singel 36, Middelburg. 
Redactie Amoeba wordt: Lieve Verschuierstraat 57a, 
Rotterdam. 
N.J.N., wordt: Hercngracht 540, Amsterdam. 
James A. Peters wordt: Dept. of Biol. San Femado 
Valley State Coll., Northridge, California (U.S.A.) 
Aq. Ver. Groningen wordt: p/a Dhr. M. Pol, van 
Wassenaerstraat 8b, Groningen. 
C. Verhoel, Utrecht wordt: Fluwelenburgwal 8a, 
's-Gravenhage. 
L. Bauer, Kamp VIedder wordt: Zonneoord 202, 
s-Gravenhage. 

Adressen, die u nodig zult hebben 

Bestuur 

Voorziller: H. A. L. Menne, Leeuweriklaan 23, 
's-Gravenhage. 
Secretaris: 1. M. van Rekum, Charl. van Montpen-
sierlaan 22, Amstelveen; 2. R. M. Meijer, Valerius-
straat 207 hs, Amsterdam. 
Penningmeester: E. J. Bouhuijs, Ceintuurbaan 130, 
Deventer. 
Bibliotheek en Inlichtingendienst: A. Th. Reyst, 
Hoogstraat 47, Koog a/d Zaan. 
Redactie: M. J. Klynstra-Semplonius, Modderman-
straat 18, Leiden. 

Hooiden van verdere Dienslen 

Importdienst: J. L. van Heusden, van Ostadestraat 
123 hs, Amsterdam-Z. 
HerpetO'Geogralische Dienst: C. F. v. d. Bund, Veer-
weg 137, Wageningen. 

Verfegenwoordiger voor Belgie: Fr. Lepeer, Rue du 
Crampon 27, Tournai (Doornik). 

De jaargang loopt van October 1959 t/m September 
1960. Leden ontvangen het orgaan gratis. Losse abon-
nementen worden niet aangenomen. 
Lidmaatschap / 12,— per verenigingsjaar bij vooruit-
betaling te voldocn. 

Jeugdleden, die op 1 October nog geen 18 jaar 
zijn, betalen / 7,50 per verenigingsjaar. 

Postrekenlng Lacerla: nr. 861084 t.n.v. Penningmees-
ter "Lacerta", Deventer. 
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