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J. Th. ter Horst, Maastricht: 

Wandelende takken 
Een dier. dat wel met heel eenvoudige Ievens-
omscandigheden genoegen neemt en met zeer 
geringe moeite gehouden kan worden in een 
insectarium (op welke wijdse naam in dit geval 
zelfs een inmaakfles, afgesloten met een stuk 
gordijnstof, aanspraak mag maken), is de W a n -
delende tak. 
Dit rechtvleugelig insect behoort tot de familie 

der Spooksprinkhanen of Phasmidae. Twee 
soorten zijn erg bekend en wel Bacillus rossii 
en Carausius morosus (Dixippus morosus). 
Bacillus rossii, inheems in Zuid-Frankrijk en 
Italie, is wel de meest bekende soort. Deze is 
herkenbaar aan de betrekkelijk korte voelsprie-
ten en aan de vorm van het achterlijf. dat bij de 
(J een vorm van een kolf heeft en bovendien 

Bacillus rossii Kleuropname J. Th. ter Horst 
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verdikt is terwijl het bij de 9 spits toeloopt. De 
CJ<3 worden over het algemeen pirn. 5 cm en 
de 9 9 meestal 6^£ cm lang. 
Carausius morosus is de Indische vertegenwoor-
diger der familie en bezit lange voelsprieten. 
Op het eerste gezicht zijn het oninteressante 
wezens maar als we ons de moeite getroosten 
een aantal van deze insecten wat nauwkeuriger 
te bestuderen, zal blijken, dat een dergelijke 
studie die moeite alleszins loont. Allereerst zul-
len wij kunnen vaststellen, dat zowel hun 
lichaamsvorm en kleur, als hun gedragingen, 
sterke beschermende factoren vormen. Met hun 
geelgroene tot bruin-houtachtige kleur vallen zij 
in het groen der bladeren en het bruin der tak-
ken weinig op. 
Overdag kunnen ze urenlang onbeweeglijk 
blijven zitten of hangen. Worden ze plotseling 
aangeraakt of dreigt er gevaar, dan laten ze 
zich onmiddellijk naar beneden vallen, waarbij 
ze een schrikhouding aannemen, d.w.z. ,,stok-
stijf" blijven liggen. Bij deze houding worden de 
beide eerste paren voorpoten stijf langs het 
lichaam gevouwen in voorwaartse richting en 
het laatste paar poten wordt in achterwaartse 
richting tegen het lijf gedrukt. In deze verstijf-
de houding gelijken ze precies op kleine, dode 
takjes en in die toestand zijn ze soms nauwelijks 
als dieren te herkennen. Een andere leuke waar-
neming kunnen we doen als de dieren in hun 
rust worden gestoord. Langzaam wiegen ze dan 
op hun poten heen en weer, waarbij ze dan net 
als een schorpioen hun achterlijf omhoog en 
naar voren doen krullen. 
Alles bij deze dieren is trouwens wat vreemd. 
Bekijken we de diertjes wat nauwkeuriger, dan 
kunnen we aan weerszijden van de kop duide-
lijk een onbeweeglijk oog waarnemen. De kop, 
althans die van Carausius morosus, is voorzien 
van twee lange, sterk gelede voelsprieten of 
tasters. Het enigszins monstrueuze beest bestaat 
uit kop- en borststuk en achterlijf met aan het 
in enkele segmenten verdeelde borststuk of 
thorax zes gelede en met haakjes voorziene 
poten. Onder de aanhechtingen van de tasters 
treffen we de mondwerktuigen met de kaak-
tasters aan. waarmede de wandelende tak het 
groen en dikwijls ook de stelen van allerlei 
planten als het ware doorzaagt en opvreet, 
want het zijn uitsluitend planteneters. 
Het meestal uit zeven segmenten bestaande, erg 
beweeglijke achterlijf eindigt in een knotachtige 
uitwas met in het laatste segment de anale 
opening. Hun voortplanting vormt ook weer 
een bijzonderheid op zich. Generaties lang kun-
nen de wandelende takken zich uitsluitend uit 
enkel wijfjes vermenigvuldigen op de z.g. 
parthenogenetische wijze. Het kan jaren duren 
eer uit de vele honderden eieren een of enkele 
mannetjes te voorschijn komen. Eieren komen 
er overigens genoeg; ongeveer 200 tot 500 per 
„tak" per zomer, welke eieren ze maar pardoes 
naar beneden laten vallen. Factoren als warm-
te- en vochtigheidsgraad en voidoende licht 
spelen een grote rol bij de ontwikkeling der 
eitjes. Na 1J^ tot 2 maanden, bij koud weer 
soms pas na 3 tot 4 maanden, komen de plm. 10 
millimeter grote en als een draad zo dunne wan-

delende takken uit de zeer kleine, harde, diep-
bruin gekleurde onbevruchte eieren te voor-
schijn. Wanneer voidoende groenvoer in een 
grote variatie ter beschikking is, groeien ze als 
kooi. 
In de zomer is voidoende variatie in het menu 
mogelijk en zijn de bladeren van roos, aardbei, 
framboos, hazelaar, linde en kastanje en nog 
vele andere soorten altijd bij de hand. Voor de 
winter kunnen we ons behelpen met het groen-
blijvende klimopblad en de snelgroeiende en 
gemakkelijk te kweken Tradescantia-soorten. 
Regelmatig vervellen onze takken om na ge-
woonlijk vijf keer van huid te zijn verwisseld, 
een lengte te hebben bereikt van ongeveer 8 tot 
9 centimeter. Zelfs een onvolledige gedaante-
verwisseling, hemimetabolie, kan bij sommige 
wandelende takken worden waargenomen. 
Inmiddels zijn ze ook geslachtsrijp geworden. 
Warmte en een gelijkmatige vochtigheidsgraad 
kunnen van grote invloed zijn op een voorspoe-
dige wasdom der jonge takken. Overigens is 
hun levensduur kort. Ze worden ongeveer een 
jaar oud. Nog een merkwaardigheid is hun ver-
mogen tot regeneratie na zgn. autotomie, het 
verschijnsel dat deze Phasmiden op bepaalde 
prikkels lichaamsdelen kunnen afstoten. Dikwijls 
zien we dan ook in ons insectarium, dat, wan-
neer een poot ergens anders dan bij de heup is 
afgebroken, de wandelende takken langs een 
of ander voorwerp strijken, tot die poot bij de 
heup afbreekt. 
Het regeneratieproces voltrekt zich vrij vlug en 
binnen korte tijd is de poot weer aangegroeid. 
Hoe mooi en wonderlijk om al die gedragingen 
in een insectarium te kunnen volgen. W e schre-
ven reeds, dat dit insectarium zelfs kan bestaan 
uit een grote glazen stopfles, een flinke jampot 
of weckglas of iets dergelijks mits goed afge-
sloten met fijnmazig vliegengaas of tule. De 
voedseltakken, die dus tot voedsel moeten die-
nen, steken we eenvoudig in een met water ge-
vuld smalhalzig flesje of potje, dat in een dikke 
laag zand of turmolm verankerd wordt. 
In de winter en op zeer warme zomerse dagen 
worden de twijgen met een bloemenspuit besto-
ven. Op deze manier kunnen we in een zomer 
honderden wandelende takken kweken. Even 
opletten, dat de bodemlaag niet gaat beschim-
melen door afval of uitwerpselen of een te gro-
te vochtigheid. Indien mogelijk wordt het insec-
tarium op een enigszins warme plaats gezet en 
binnen een jaar beschikken wij als terrarium- en 
aquariumhouders over 'n enorme voorraad voe-
derdieren in allerlei grootte, van 10 millimeter 
lengte af. Terrariumhouders voederen de kleine, 
bijna onzichtbare takken aan jonge reptielen en 
amphibien (vooral jonge Hyla's zijn er prachtig 
mee groot te brengen) terwijl zij de grotere en 
volwassen exemplaren bestemmen voor de gro-
tere reptielen. 

Bezitters van tropische vissen, in het bijzonder 
van die soorten die graag hun voedsel aan de 
oppervlakte van het water vangen, zoals b.v. 
Halfsnavelbek-snoekjes, Bijlzalmpjes en Epi-
platys-soorten, hebben aan de pasgeboren wan-
delende takken een waardevol voedingsmiddel. 
De uiterst lichte insecten strooien we dan op de 
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oppervlakte van het water, waarop ze geruime 
tijd blijven drijven en ongetwijfeld door de vis-
sen van de oppervlakte zullen worden opgehapt. 
Naast de Zuid-Europese soorten Bacillus rossii 
en Bacillus gallicus en de Indische vertegen-
woordiger Carausius morosus zijn nog enkele 
meer spectaculaire soorten bekend, zoals b.v. de 
Argentijnse reuzen-Wandelende tak, Bacteria 
tuberculata argentina. Vaak hebben deze bij-
zondere soorten goed ontwikkelde en prachtig 
gekleurde vleugels met lengten tot 30 en meer 
centimeter! Deze dieren treffen we vaak aan in 
de insectaria van onze grote Nederlandse en 
buitenlandse dierentuinen. Laboratoria maken 
geregeld gebruik van deze snel te vermecrderen 
insecten voor proefnemingen. bijvoorbceld met 
insecticiden. Hier zien we weer eens een mooi 
voorbeeld, dat voor aquarium- en terrarium-
houders nog vele interessante zijwegen bewan-
deld kunnen worden, wegen die niet alleen 

Prof. Dr. Anth. Stolk, Amsterdam: 

Huidkanker bij de Duinhagedis 

In het laatst gepubliceerde artikel in deze serie 
hebben wij een en ander medegedeeld over de 
bij reptielen voorkomende huidcysten, merk-
waardige knobbels, die een belangrijke grootte 
kunnen bereiken en uit een groot aantal regel-
matig gerangschikte hoornlagen opgebouwd 
blijken te zijn. In aansluiting aan deze afwijking 
willen wij in dit en het volgend artikel iets 
vertellen over een andere knobbelachtige huid-
ziekte, die op het eerste gezicht wel enigszins 
aan de huidcysten doet denken en daarmede 
dan ook gemakkelijk verward kan worden, 
terwijl zowel de aard als de oorzaak geheel 
verschillend is. 
Omdat ons indertijd werd bericht, dat deze 
knobbelachtige huidziekte bij reptielen van ver-
schillende soort kan voorkomen, besloten wij 
om deze ziekte zo mogelijk experimenteel te 
onderzoeken. Na een aantal minder geslaagde 
pogingen, die hier niet ter zake doen, gelukte 
het ons in 1949 om bij een zevental volwassen 
exemplaren van t'e Duinhagedis (Lacerta agilis 
L.) de knobbelachtige huidziekte te doen ont-
staan, nadat de dieren ongeveer een jaar lang 

leiden tot een verdieping van onze natuurhisto-
rische kennis in het algemeen, maar zelfs een 
praktische consequentie kunnen hebben. 
Tot slot mogen wij verenigingen, die voor-
nemens zijn binnenkort een tentoonstelling te 
gaan houden, wijzen op de grote aantrekkings-
kracht van enkele mooi ingerichte insectaria 
met Wandelende takken of Wandelende blade-
ren (Phyllium siccifolium en Phyllium bi-
oculatum). 
Het ..grote publiek" wil nu eenmaal graag iets 
aparts zien en met deze insecten bezit u op een 
tentoonstelling een attractieve en goedkope blik-
(lees ook: dubbeltjes-jvanger. Waarvoor Wan-
delende takken en -bladeren al niet kunnen 
dlenen! 

De klcurcnplaat is welwillcnd algestaan door de 
Nederlandse Bond Aqua Terra. Het artikel is overge-
nomen uit ,,Het Aquarium". 

waren ondergebracht in een vrij groot ter-
rarium, dat slechts een geringe hoeveelheid 
diffuus daglicht ontving. Direct zonlicht kregen 
de hagedissen nimmer. Daardoor waren deze 
aan sterk zonlicht aangepaste dieren trager 
dan onder normale omstandigheden het geval 
is. De voedseldieren werden eerst actief ge-
grepen, maar later, bij het voortschrijden van 
de ziekte, geweigerd. 
De knobbeltjes bleken onregelmatig over dc 
huid verspreid te zijn, zowel op de romp en de 
staart, als op de kop en de extremiteiten 
Zij bereikten een grootte van hoogstens 0.5 cm 
in doorsnede, vertoonden een enigszins ronde 
vorm, staken duidelijk boven het huidoppervlak 
uit en waren op doorsnede vrij droog. Een aan-
tal knobbeltjes werd uitgesneden, waarbij bleek, 
dat zij zich alleen tot de huid beperkten, zonder 
in de dieper gelegen weefsels door te dringen. 
Slechts onder een tweetal knobbeltjes bevond 
zich een vrij sterk uitgebreid geel-wit weefsel, 
waarvan met het blote oog niet vast te stellen 
was, of het eveneens tot deze afwijking be-
hoorde. 

Ziekten van Amphibien en Reptielen 
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Bij ten exemplaar waren de knobbeltjes zover 
doorgegroeid, dat daardoor van beide ogen 
de oogleden met elkaar vergroeid bleken te zijn 
en het dier vrijwel blind was. De dieren maak-
ten een trage indruk en hadden klaarblijkelijk 
zeer onder de ziekte te lijden. Zij werden alle 
na de dood microscopisch onderzocht. 
Bovendien moet worden vermeld, dat de 
controledieren, die wel aan direct zonlicht 
waren blootgesteld, voor deze knobbelachtige 
huidziekte gevrijwaard bleven. 
Alvorens wij tot een beschrijving van de 
microscopische bouw van de knobbeltjes kun-
nen overgaan, dient eerst de bouw van de 
normale huid behandeld te worden. 
De normale huid van de duinhagedis is op-
gebouwd uit een opperhuid, een lederhuid en 
een onderhuids bindweefsel. 
Door een plooiingsproces in de opperhuid ont-
staat een groot aantal schubben, die elkaar 
dakpansgewijs bedekken en daardoor aan de 
hagedissenhuid het zo karakteristieke uiterlijk 
verlenen. De opperhuid bestaat in het centrum 
van de schub gewoonlijk uit ongeveer drie 
cellagen, terwijl in de overgangsplooien tussen 
de schubben het aantal lagen groter is. Vol-
gens de regels van het verhoorningsproces, 
waarop hier niet nader behoeft te worden in-
gegaan, gaat de buitenste laag van de opper-
huid over in de hoornlaagjes, die eerst een 
vaste massa vormen, maar bij het ouder wor-
den overgaan in de lossere, meest oppervlakkige 
laag van hoornlaagjes. 
In de lederhuid treft men de zwarte kleurstof-
cellen aan, die hoofdzakelijk loodrecht op de 
huidoppervlakte staan. Op verschillende plaat-
sen vormen zij een dichte massa, maar hier en 
daar is de structuur wat losser en zijn aan de 
randen van de cellen de afzonderlijke kleurstof-
korrels duidelijk zichtbaar. Een groot gedeelte 
van de lederhuid wordt ingenomen door golf-
vormig verlopende bindweefselvezels en een 
vetkussen. 
Na deze gegevens kunnen wij de huidknobbels 
beschrijven, waarbij wij dan tevens zullen in-
gaan op de ontstaanswijze en de behandeling 
van deze ziekte. 
Bij het microscopisch onderzoek bleek, dat alle 
hierboven beschreven huidknobbels van de 
Duinhagedis (Lacerta agilis L.) uit dezelfde 
elementen waren opgebouwd, als bij de normale 
huid het geval is. Zowel de onderlinge verhou-
ding als de uitbreiding van deze elementen 
blijkt echter een andere te zijn. Beginnen wij 
weer met de oppervlaktehuid. Doordat het aan-
tal opperhuidcellen sterk is toegenomen, werd de 
opperhuid in zijn geheel verbreed. Maar boven-
dien ging, tengevolge van het feit, dat op ver-
schillende punten de groeisnelheid een verschil-
lende waarde bezat, de regelmatige bouw van 
de opperhuid totaal verloren. Daardoor geraak-
ten delen van de laag van zwarte kleurstof-
cellen. die eveneens in omvang is toegenomen, 
en zelfs van de bindweefsellaag en het vetweef-
sel los uit hun weefselverband en werden zij 
geheel ingesloten door de gewoekerde opper-
huid. De opperhuidcellen bezitten een meer ge-

varieerde vorm dan in de normale huid het geval 
is. Zo ziet men zowel zeer kleine als grote 
kernen, bovendien ook kernen met een sterk 
afwijkende vorm. Zij vertonen een grote nei-
ging tot verhooming, wat de vorming van een 
geweldige hoornmassa ten gevolge heeft gehad. 
Aan die hoornmassa is het te danken, dat het 
gezwel buiten de huidoppervlakte uitsteekt. Op 
sommige plaatsen is de laagsgewijze structuur 
nog duidelijk waar te nemen, maar doorgaans is 
zij vrijwel geheel verloren gegaan. 
Een tweede uiting van het verhoorningsproces 
wordt gevormd door kleine celparels, die in 
de opperhuid zijn gelegen. Deze bestaan uit een 
aantal spoelvormige opperhuidcellen, die als de 
rokken van een ui gerangschikt zijn. Soms ziet 
men aan de rand van de parel een jonge parel 
ontstaan. Blijkbaar heeft de hoornstof een lich-
tere kleur, omdat zij nog niet volledig ontwik-
keld is. 
Ook het aantal zwarte kleurstofcellen in de 
knobbel is sterk vergroot in vergelijking met 
het normale weefsel. 
Door nauwkeurig onderzoek kon worden vast-
gesteld, dat op enige plaatsen de opperhuid-
cellen door de laag van zwarte kleurstofcellen, 
en zelfs door de bindweefsellaag, zijn heen-
gewoekerd, om zich ook in het dieper gelegen 
vetweefsel te nestelen. Op de meeste plaatsen 
houdt het bindweefsel met zijn zwarte kleur-
stofcellen nog goed stand. . 
Met betrekking tot deze laag van zwarte kleur-
stofcellen nog een enkele opmerking. Zoals 
reeds werd medegedeeld, is deze eveneens 
sterk in omvang toegenomen. Weliswaar valt 
bij de sterke woekering van de opperhuid deze 
toeneming niet aanstonds in het oog, maar een 
nader onderzoek laat haar toch duidelijk onder-
kennen. De vorm van de zwarte kleurstofcellen 
blijkt verder niet sterk veranderd te zijn. 
Op grond van deze gegevens kunnen wij con-
cluderen tot een overmatige verhooming met 
plaatselijk een optreden van huidkanker, die 
door de laag van de zwarte kleurstofcellen is 
heengebroken en in de dieper gelegen weefsels 
is doorgewoekerd. 
Kan men nu de oorzaak van deze door ons bij de 
Duinhagedis gevonden huidkanker nader ana-
lyseren? 
Wanneer men bij een dier een bepaald gezwel 
constateert, dan kan men doorgaans nog weinig 
of niets zeggen omtrent de factoren, die bij het 
ontstaan van het gezwel een rol hebben ge-
speeld, ook al is gedurende lange tijd of mis-
schien zelfs vanaf de geboorte van het dier 
zijn levenswijze bekend. De bijkomstige om-
standigheden zijn immers niet zonder meer uit 
te schakelen. Wanneer men echter hetzelfde 
gezwel aantreft bij meer, in casu zeven, exem-
plaren van verschillende herkomst, zodat ook 
mogelijke erfelijke factoren zijn uitgeschakeld, 
dan komt de zaak wel enigszins anders te lig-
gen, want het moet zo goed als uitgesloten 
worden geacht, dat in dit geval de uitwendige 
factoren geen rol hebben gespeeld. 
Zoals bekend, speelt bij het ontstaan van som-
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mige huidkankers van de mens het licht een 
bepaalde rol. Nu is de hagedis een dier, dat 
aangepast is aan een grote hoeveelheid licht. 
In de vrije natuur brengt dit dier een belangrijk 
deel van de dag in het telle zonlicht door. Dit 
zonnen is voor hem een practisch noodzakelijke 
bezigheid geworden, een bezigheid die in een 
levensbehoefte voorziet. 
Gaan we nu echter de lichtverhoudingen bij 
de zeven proefdieren na, dan blijkt, dat deze 
waren blootgesteld aan diffuus daglicht en dat 
zij ongeveer een jaar lang van zonneschijn ver-
stoken bleven. Hun milieu was dus zeer zeker 
onnatuurlijk te noemen. In dit onnatuurlijke 
milieu werden alle zeven proefdieren aangetast 
door overmatige verhooming, gevolgd door 
huidkanker. Het is daarom niet onwaarschijn-
lijk, dat de bepaalde lichtverhouding, en wel 
de onvoldoende hoeveelheid licht in dit geval, 
hiervan de oorzaak, of tenminste een der oor-
zaken is geweest. Deze veronderstelling ligt 
temeer voor de hand, daar wij bij de in nor-
maal daglicht gehouden controle-hagedissen, 
die dus van dag tot dag een intensieve zon-
bestraling kregen, nimmer een huidkanker heb-
ben aangetroffen. 
Dat bij de mens een teveel aan licht en bij de 
hagedis een te weinig aan licht de oorzaak van 
huidkanker zou zijn, maakt principieel geen 
verschil. De verrichtingsleer leert ons, dat bij 
zeer veel verschijnselen zowel de positieve als 
de negatieve factor eenzelfde resultaat kan 
hebben. 
Aangezien deze voorlopige resultaten door 
voortgezet onderzoek konden worden bevestigd, 
moet de huidkanker van de Duinhagedis wor-
den beschouwd als een kanker, die niet door een 
teveel, maar door een te weinig aan licht is 
ontstaan. 

Jiri Houba, Praag: 

Ptyas mucosus is een flinke slang, die veel 
overeenkomst vertoont met de ringslang (Natrix 
natrix). Het dier, dat ik in mijn terrarium houd, 
heeft een lengte van 185 cm en volgens de 
literatuur kan deze soort zelfs langer dan drie 
meter worden. 
Het lichaam heeft op rug en flanken een zwarte 
kleur met, na het vervellen, een blauwachtig 
glanzende nuancering. De buik is geel; de kleur 
van de onderkaak is wit, terwijl de lipschilden 
een zwart randje hebben. Opvallend zijn de 
weinig starre ogen. 
Deze slang, die uit de Sovjet Republiek afkom-
stig is, naar ik vernam uit de Wolga delta, 

Wat betreft de behandeling van deze huid-
kanker, die bij alle mogelijke reptielen kan 
voorkomen, het volgende. Na bovenstaande 
is het duidelijk, dat deze behandeling alleen 
operatief kan zijn en het liefst in een zo vroeg 
mogelijk stadium moet geschieden, wanneer 
de knobbeltjes nog slechts klein zijn. Evenals 
bij de operatieve verwijdering van hoorncysten 
moet het dier daartoe in narcose worden ge-
bracht, wat het beste geschiedt met behulp van 
een watje met aether of chloroform, waarna 
het knobbeltje met een fijn mesje of een scherp 
gepunt schaartje wordt weggenomen. 
Aangezien de huidkanker geenszins besmettelijk 
is, behoeven de aangetastc dieren niet te wor-
den geisoleerd. Het komt echter voor, dat de 
knobbeltjes achteraf geinfecteerd worden door 
bacterien, en het ligt voor de hand, dat in dit 
geval isolatie wel noodzakelijk is met het oog 
op het besmettingsgevaar. 

SUMMARY 
In seven specimens of the lizard Lacerta agilis L. 
some nodules were found irregularly scattered over 
the skin and measuring about 0,5 cm in diameter. 
On histological examination these nodules showed a 
strong hyperkeratosis, with, in some places, a change 
into carcinoma planocellulare. The excessive for-
mation of horn and the characteristic epithelium 
pearls, known from human pathology, were also 
present in these tumours. The lizards were practi-
cally exclusively fed on mealworms and were exposed 
to diffuse daylight, instead of direct suntioht which 
these animals need. As the carcinoma planocellulare 
is known to be, at least partially, one of the so-
called irritation cancers, it is probable that external 
circumstances, in this case a small amount of light, 
has played a certain part in the genesis of these 
carcinomata. These tumours occured in all seven 
animals, in which no other special factors are known 
that might have contributed to the stimulation of the 
carcinoma. Animals that were exposed to direct sun-
light and also fed on mealworms, were not affected. 

kwam heel magertjes en met een met korsten 
overdekte opperhuid in mijn bezit. In het ter-
rarium in gezelschap van ringslangen (Natrix 
natrix natrix L i n n e ) en esculaapslangen (Ela-
phe longissima longissima L a u r e n t i ) ging 
zijn gezondheidstoestand niet vooruit. Voedsel 
nam hij zeer onregelmatig en slechts weinig 
tot z ich 1) . 
In Juli bracht ik hem over in mijn buitenterra-

1). Het lijkt me gevaarlijk voor de andere slangen 
om een dier, dat met korsten op de huid overdekt is, 
daarbij te zetten. Het zou allicht besmettelijk kunnen 
zijn. IVert.) 

Ptyas mucosus Linne 
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Ptyas mucosus in het builcnterrarium Foto Jiri Houba, Praag. 

rium. dat een grondoppervlakte heeft van 150 x 
100 cm; de bodem ligt 30 cm onder het niveau 
van het daaromheen liggende grasveld. Drie-
kwart van dit terrarium was met gras begroeid 
en er was een waterbassin in van 35 x 20 x 10 
cm. Het gras werd s Zaterdags en 's Zondags 
flink besproeid. Het terrarium lag beschut tegen 
plotselinge temperatuurschommelingen en op 
warme dagen heerste er dan ook een vochtige, 
haast tropische atmosfeer. Na het sproeien tij-
dens het weekeinde was de grond zeer vochtig 
en zelfs zo nat. dat, mocht het tot de daarop-
volgende Zaterdag niet regenen, deze toch niet 
te sterk uitdroogde. Dit buitenverblijf beviel 
Ptyas mucosus zeer goed en zijn huid werd 
wondcrlijk snel beter. Het regende de eerste 
drie weken, dat het dier buiten verbleef, niet, 
maar in de loop van de eerste week vervelde 
de slang al en de ontstoken huid genas spoedig. 
Binnen twintig minuten verorberde hij een brui-
ne kikker en de volgende dag verdwenen drie 
zulke kikkers (Rana t. temporaria L i n n e ) 
binnen een half uur. 
Na drie weken was van het magere, zieke slan-
getje niet veel meer te herkennen. De huid was 
nagenoeg geheel hersteld en het magere uiter-
lijk was verdwenen. Tijdens het weekeinde vrat 

hij altijd vijf tot zeven bruine kikkers. Pas eind 
Juli was hij verzadigd en at per week nog maar 
drie kikkers. Voor het eerst at hij toen ook een 
springkikker (Rana r. ridibunda P a l l a s ) en 
verteerde deze zonder dat zich voedingsstoor-
nissen voordeden. Een week daarop verorberde 
hij een tweede, maar de volgende dag werd 
deze maaltijd uitgebraakt. Later interesseerden 
hem deze kikkers niet meer; vissen werden even-
min gegeten. 
Jaren geleden bezat de Praagse Zoo vele uit 
Rusland afkomstigc Ptyas mucosus. De oppas-
sers konden, evenals vele terrariumhouders. die 
deze slang bezaten, vaststellen. dat zij het lief-
ste padden aten. Sommigen aten alleen padden 
(Bufonidae). Pas na een langerc gevangenschap 
aten enkele Ptyas ook muizen en goudhamsters 
(Mesocricetus auratus). Mijn exemplaar at geen 
muizen en geen andere zoogdieren; levende en 
dode muizen, huismuizen en veldmuizen werden 
geweigerd. Een gewone pad (Bufo b. bufo 
L i n n e ) heb ik slechts eenmaal gegeven. Aan 
de ene kant was het hier heel moeilijk om we-
gens de droge zomer aan deze dieren te komen. 
aan de andere kant wilde ik liever niet met 
padden voeren, omdat deze amphibien voor mij 
een belangrijk en geliefd object van mijn herpe-
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tologische belangstelling vormen. Ik moet dan 
ook bekennen, dat het geven van padden voor 
mij moeilijkheden meebrengt, hetgeen uit het 
navolgende moge blijken. De slang lag, losjes 
ineengerold, in het gras en koesterde zich in de 
eerste warme zonnestralen van de zomermorgen. 
De pad huppelde, nadat hij erin gezet was, een 
paar keer rond en bleef op ongeveer dertig 
centimeter afstand van de slang. Ongeveer twee 
minuten later kwam ik bij het terrarium terug 
en zag toen, hoe de pad in paniek uit de nabij-
heid van de slang trachtte te vluchten. Hij be-
reikte juist het muurtje van het terrarium, meer 
dan een meter van zijn oorspronkelijke zitplaats 
verwijderd en probeerde er tegenop te klimmen. 
Hij ging op zijn achterpoten staan, maar viel 
ondersteboven weer op de grond en bewoog 
zich zo verder langs de wand. Toen kroop de 
slang naar de pad toe, die nog steeds probeerde 
uit het terrarium te klimmen. Ik heb hem er 
toen uitgenomen en zette hem aan de rand van 
een aardbeienbed. Meteen sprang hij weg en 
kroop onder de aardbeienbladeren, waar ik hem 
de volgende ochtend nog vond zitten. 
Het verblijf in het buitenterrarium gedurende 
de zomer kwam de slang zeer ten goede: de huid 
was echter in de herfst nog niet helemaal ge-
nezen. Gedurende de zomerdagen lag hij het 
liefst in het vochtige gras te zonnen; een platte 
vermolmde boomstronk vermeed hij echter, even-
als het liggen op takken. 

Terrariumhouders, die van grote, niet-giftige 
slangen houden, zullen veel plezier beleven van 
Ptyas mucosus. Deze slang kan er soms zelfs 
exotisch uitzien, wanneer hij — om zijn onbe-
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hagen te doen blijken — zich opricht en op de 
manier van een cobra zijn hals opzet, echter in 
de lengte van zijn lichaam en niet dwars, zoals 
de cobra het doet. 

NASCHRIFT VAN DE VERTALER. 
Ptyas mucosus wordt in Knaurs "Tierreich in Far-
ben" op biz. 220 en 238 (met afbeelding) vermeld als 
de Chinese Rattenslang (= Oosterse rattenslang). 
Ook Krefft gebruikte de naam Ptyas, maar dan als 
een vroegere naam voor Zamenis mucosas; deze 
wordt ook door hem rattenslang genoemd. Het dier 
zou op de rug geel of grijsbruin gekleurd zijn en in 
Z.O. Azle van Transkaspie tot zelfs op Java voor-
komen. 
Ook in Artis zijn geelbruine rattenslangen aanwezig. 
In de oude uitgave van Klingelhoffer wordt deze 
slang niet genoemd: in de nieuwe uitgave wordt ge-
sproken over de hoofdzakelijk bruingekleurde ratten-
slang, die zich het liefst voedt met kikkers en pad-
den, maar ook hagedissen, slangen, vogels en zoog-
dieren eet. 
De vraag rijst nu bij mij op: is die slang van Jiri 
Houba wel een Ptyas mucosusl Ook al omdat deze 
alleen kikkers eet en van een rattenslang zou men 
toch mogen verwachten, dat deze zich voedt met 
ratten, althans met knaagdieren? Waarom eet de be-
schreven slang uitsluitend kikkers? Ook de Ameri-
kaanse literatuur spreekt over "Rattenslangen". 

SUMMARY: 
The author describes the behaviour, in his terrarium, 
of a black snake — 1,85 m. long — which he thought 
was Ptyas mucosus L i n n e . The snake was original 
from the Sovjet Republic (Wolga delta). When it 
arrived it looked very poor and its epidermis was 
covered with rash. In an open air vivarium it soon 
recovered. It fed on frogs, and this is remarkable as 
"rat snakes" feed chiefly on rats and mice. Ptyas 
mucosus, namely, is a rat snake and called so in 
literature — Knaur's book "Tierreich in Farben" 
(pages 220 and 238), for instance — calls it "the 
Chinese rat snake". The question now arises whethei 
the author's snake is really a Ptyas mucosus. 
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Vraag en aanbod 

J. P. Holsheimer, van 't Hofflaan 22, Enschede, biedt 
aan 1 ex. Lacerta lilforti (Q) en 1 ex. Lacerta melis-
sellensis en vraagt boomkikkers en anolissen. 
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Algemene Ledenvergaderlng 

Voor het eerst in haar 18-Jarig bestaan hield Lacerta 
op zaterdag 31 oktober 1959 haar Algemene Leden-
vergaderlng. Zoals u weet werd deze vergadering 
belegd om de goedkeuring van de leden te verkrijgen 
voor de veranderde statuten, die nodig zijn voor het 
aanvragen van de Koninklijke Goedkeuring. 
De door de Diergaarde-Blijdorp belangeloos beschik-
baar gestelde cantine was geheel vol, toen de voor-
zitter, de heer H. A. L. Menne, de vergadering 
opende en de leden, die van heinde en verre gekomen 
waren, van harte welkom heette. In enige korte, 
goedgekozen woorden beschreef hij de geschiedenis 
van Lacerta en ging daarna over tot de behandeling 
van de agendapunten. 
Als punt 1 op de agenda stond de behandeling van 
de voor het aanvragen van de K.G. vereiste verande-
ringen in de statuten. De heer Th. J. P. Cornelissen 
tekende bezwaar aan tegen de redactie van art. 15 en 
verzocht dit op zodanige wijze te veranderen, dat in 
geval van liquidatie de baten — en hier werd speciaal 
gedacht aan onze waardevolle bibliotheek — niet aan 
een liefdadige instelling ter beschikking werden 
gesteld, maar aan een instelling met ongeveer gelijke 
doelstellingen, t.w. de Nederlandse Bond Aqua Terra 
en, indien deze bond niet meer zou bestaan, aan het 
Rijksmuseum voor Natuurlijke Historic te Leiden. Na 
een levendige discussie werd wijziging van dit arti-
kel 15 aangenomen, met dien verstande, dat de voor-
gestelde bepalingen in het Huishoudelijk Reglement 
zullen worden opgenomen. Tevens werd besloten een 
commissie van drie personen te benoemen, die in 
voorkomende gevallen, leden, die in strijd mochten 
handelen met de belangen van de vereniging, voor 
royement voor te dragen. Hierna gaven de leden -

Van de Importdienst 
Eindelijk is het na vele teleurstellingen gelukt de 
eerste reptielen uit Zuid-Amerika te importeren. Hel 
betrof in dit geval noq maar een proefbestelling, om-
dat de Importdienst niet het risico kon lopen bij een 
grotere bestelling met een aantal dieren te blijven 
zitten. De relatie, die werd aangeknoopt, geeft ech-
ter goede hoop, dat ook eventuele nabestellingen op 
correcte wijze zullen worden uitgevoerd. 
De prijzen zijn z6 laag gesteld, dat de kosten konden 
worden gedekt. In dit verband dient nog te worden 
geraemoreerd, dat het drukwerk door de heren Neder-
meijer en Meijer gratis werd verzorgd. 
Het werkkapitaal van de Importdienst is slechts zeei 
beperkt en werd door enige leden bijeengebracht 
Wil de Importdienst dus kunnen blijven draaien, dan 
is het zaak, dat de leden de bestelde dieren of bij 
voorui/beiafing of onmiddellijk na onlvangst betalen. 
Er zouden anders te weinig liquide middelen aan-
wezig zijn om nabestellingen te doen of andere die-
ren te importeren. 
Geschenkzendingen zijn steeds van harte welkom. 
Zoals reeds eerder in ons blad werd vermeld ontvin-
gen wij een gescbenkzending van Dr Krumperman, 
die gevolgd werd door nog enige zendingen van 
andere leden. Er wordt echter nog steeds gezochl 
naar betrouwbare adressen in het buitenland, waar 
dieren kunnen worden besteld en ook uw mede-
werking zal in dit opzicht ten zeerste op prijs worden 
gesteld. 
Er zal getracht worden bij volgende aanbiedingen een 
kleine beschrijving van de aangeboden dieren te ge-
ven en tevens een beperkte omschrijving van het bio-
toop, waarin zij leven. 
Uw ervaringen met de dieren worden gaarne in ons 
blad opgenomen, eventueel met foto's. 
De Importdienst houdt zich voor opbouwende critiek 
gaarne aanbevolen en hoopt van harte, dat er een 
bloeiperiode zal aanbreken, waarvan alle Lacerta-
leden zullen kunnen profiteren. 

J. L. VAN HEUSDEN. 

toestemming de aanvrage voor de K.G. in te dienen. 
Vervolgens werden de leden in staat gesteld per-
soonlijke wensen naar voren te brengen. In een 
geanimeerde discussie werd o.m. het vraagstuk de 
behandeling van zieke dieren betreffende, ter hand 
genomen. Ook bleek, dat er bij de leden behoefte 
bestaat aan eenvoudige, duidelijke artikelen over 
,,gewone" dieren, die in de terraria gehouden wor-
den. Laat dus een ieder zijn ervaringen aan de 
redactie mededelen, zodat anderen hiermede geholpen 
kunnen worden. 

Als laatsten vroegen de heren Ter Horst en Roter-
mundt het woord. Zij deelden mede, dat de redactie 
van ,,Het Aquarium" een geheel nummer wil wijden 
aan herpetologie en terrariumkunde en zij vroegen 
hiervoor de medewerking van de leden van Lacerta. 
Hoewel dit voorstel uit propagandistisch oogpunt 
toegejuicht moet worden, werd gevreesd, dat het 
schrijven van artikelen voor deze uitgave van „Het 
Aquarium" ten koste zal gaan van de toch al schaarse 
copy, die bij de redactie van Lacerta binnenkomt. 
Tenslotte werd door de vergadering toch medewerking 
toegezegd. 

Na afloop van de vergadering werden de terraria 
bezichtigd, die deel uitmaakten van de tentoonstelling 
,,Aquavero". De Werkgroep Rotterdam heeft veel 
moeite gedaan deze terraria zodanig in te richten, dat 
de dieren goed tot hun recht kwamen. 
De hoop werd uitgesproken, dat bij de volgende 
Algemene Ledenvergaderlng de opkomst zo mogelijk 
nog groter zal zijn, zodat er een innig contact tussen 
de leden onderling zal kunnen ontstaan. 

K. 

Adressen, die u nodig zult hebben 

Bestuur 
Voorzitter: H. A. L. Menne, Leeuweriklaan 23, 
's-Gravenhage. 
Secretaris: 1. M. van Rekum, Charl. van Montpen-
sierlaan 22, Amstelveen; 2. R. M. Meijer, Valerius. 
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Penningmeester: E. J. Bouhuijs, Ceintuurbaan 130, 
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Redactie: M. J. Klynstra-Semplonius, Modderman-
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Hoofden van verdere Diensten 
Importdienst: J. L. van Heusden, van Ostadestraat 
123 hs, Amsterdam-Z. 
Herpeto-Geograllsche Dienst: C. F. v. d. Bund, Veer-
weg 137, Wageningen. 

Vertegenwoordlger 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 voldoen. 

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

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