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Voorwoord 
Onze vereniging vcrheugt zich in het bezit van 
een acticve Importdienst en wij kunnen de heer 
J. L. van Heusden en onze 2e secretaris, de 
heer R. M. Meijer, niet dankbaar genoeg zijn, 
dat zij zoveel van hun vrije tijd ter beschikking 
stellen voor deze dienst. om daardoor de Lacerta-
leden in staat te stellen zeer fraaie en soms 
vrij zeldzame dieren tegen zeer billijke prijzen 
aan te schaffen. 
Uiteraard sta ikzelf door mijn bestuursfunctie 
in zeer nauwe relatie met de Importdienst, 
waarvan ik het wel en wee van zeer dichtbij 
mccmaak. Door mijn contacten met de leden 
van Lacerta heb ik echter gemerkt. dat de 
importlijsten, die regelmatig worden toegezon-
den, voor velen moeilijkheden oplevcren. daar 
men de Latijnse namen niet kent en dus niet 
weet, wat voor dier achter die naam schuil 
gaat. Een euvel, waarmede vooral de begin-
ners in onze liefhebberij hebben te kampen. 
Aangezien het echter zaak is, de geimporteerde 
dieren zo snel mogelijk aan de leden door te 
zenden, kan de Importdienst geen grote, ge-
detailleerde lijsten rondzenden, waar alles precies 
in staat aangegeven. Immers, bij u, die het dier 
ontvangt, krijgt het toch altijd nog een betere, 
individuele verzorging dan bij de heer Van 
Heusden, hoeveel zorg en tijd deze er ook aan 
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STORERIA DEKAYI 
Dit is wel een van de prettigst houdbare slan-
getjes uit de V.S. Uitzonderlijk fraai is het dier 
niet. Beige-bruin op de rug, een gcel-witte buik. 
aan weerszijden van kleine. zwarte stipjes voor-
zien. Het is een klein dier. dat uitgegrocid ca. 
40 cm lang wordt. Het diertje houdt er een 
nogal verborgen lccfwijze op na, daar het zich 
meestal schuil houdt in een holletje in dc grond. 
Dit houdt echter niet in, dat men dit dier nooit te 
zinn krijgt. Integcndcel, bijna dagelijks kan men 
het dier gadeslaan als het zich al tongelend door 
het terrarium beweegt of zich op een warme 
plek onder de echtc of onder een kunstzon ligt 
te koesteren. 
Daar het dier in bijna de gehele oostelijke helft 
van dc V.S. leeft en zelfs nog in Canada wordt 
yevonden, heeft het geen behoefte aan al te hoge 
temperaturen. Ca. 25° C. overdag is al vol-
doende, al schaadt een oplopen der temperatuur 
tot 30° C. ook nog niet. 

bestcedt, daar hij er soms meer dan honderd 
moet nalopen. voeren. water geven etc. Het 
langer bij de Importdienst vasthouden kost 
te veel tijd en geld (voedsel, verwarming etc.). 
Daarom is bij mij het idee opgekomen om elk 
jaar een apart Import-dubbelnummer te doen 
verschijncn tijdens de zomermaandcn, om de 
leden bekend te maken met de dieren, die regel-
matig verkrijgbaar zijn en met de dieren. die 
slechts heel zelden worden aangcbodcn. Om 
der wille van de tijd. die nog restte voor het 
zomer-dubbelnummer, dat hiervoor juist zo 
uitcrmate geschikt is, is dit hele nummcr van de 
hand van ondergetckende. Dit geschiedt dus 
niet om de eigen ter zake kundigheid op de 
voorgrond te schuiven, doch integendeel, uit 
gebrek aan auteurs, die hun eigen waarnemingen 
optekenden. 
Ik hoop echter, dat vele leden hierdoor zullen 
worden aangespoord, om in het komende jaar 
hun eigen waarnemingen op schrift te stellen, 
opdat wij in het Importnummer van het volgend 
jaar (of reeds eerder in een ,,gewoon" nummer), 
een kcur van artikelen kunnen plaatsen van onze 
inhcemsc herpetofauna tot de meest zeldzame 
dieren toe, tot lering en inspiratie van de 
andere leden. 

M. van Rekum 

's Nachts kan men de verwarming gerust afzet-
ten en s winters kan men het dier hetzij een 
wintcrslaap laten houden, hetzij bij gematigde 
temperatuur van 15—20" C. overhouden. 
Als voedsel gebruikt het dier volgens de litera-
tuur allerlei insecten. In de practijk komt het 
er echter veelal op neer, dat Storcria dekayi 
uitsluitend wormen cet. Het dier is dan ook 
absoluut ongevaarlijk voor de andere terrarium-
bewoners. 
De soort is eierlevendbarend en nakweek in het 
terrarium is dan ook geenszins uitgesloten. De 
jongen kan men opkweken met zeer kleine, 
jonge regenwormen en met enchytreeen. 

DIADOPHIS P U N C T A T U S 
Ook al een klein, wormetend slangetje, dat 
30—45 cm lang wordt. De rug is prachtig 
blauwzwart gekleurd en heeft achter de kop 
een felle, gele halsband, waardoor het dier, 
oppcrvlakkig gezien. doet denken aan een jong 
exemplaar van onze inheemse ringslang (Natrix 
n. helvetica). De buikzijde is nogal variabel 
gekleurd, geel tot roodachtig, al dan niet met 
zwarte puntjes versierd, afhankelijk van de 
plaats van voorkomen. Het verspreidingsgebied 
omvat voor deze soort ook alweer de gehele 
oostelijke helft van de V.S. tot in Canada. De 
Amerikaanse benaming is dan ook: Eastern 
ring-necked snake. Een verwante. met een 
roodachtige halsband, Diadophis amabilis (Ame-
rikaans: Western ring-necked snake) komt langs 
de gehele westkust voor. 
In het terrarium stelt D. punctatus dezelfde eisen 
als de eerder beschreven Storeria dekayi, doch 
hij geldt als iets minder goed houdbaar. Het 

66 



terrarium moet wel goed afgesloten zijn. want ze 
gebruiken de kleinstc kieren om te ontsnappcn. 
Het spreekt vanzelf, dat dit dier eveneens on-
gevaarlijk is voor de overige terrariumbewoners. 
Deze soort is eierlcggend en het duurt ca. 2 
maanden alvorens dc eieren uitkomen. 

LAMPROPELTIS TRIANGULU M 
E L A P S O I D ES 
De scharlakcn koningsslang. zoals dit dier in 
de V.S. wordt genoemd, is wel een van de 
mooist denkbarc slangen en daarbij vrij zeld-
zaam. Onze Icvcrancier had in zesticn jaar tijd 
slechts drie exemplaren kunnen buitmaken. 
Vandaar de vrij hoge prijs van dit dier. Door 
zijn prachtige kleuren, rood zwart geel geband. 
is het een juweel, doch helaas voor de ..gewone" 
tcrrariumhouder geen al te gemakkelijk dier. 
Niet alleen, dat het dier zo zeldzaam en vrij 
duur is, waardoor het niet gemakkelijk zal 
kunnen worden aangeschaft. doch ook het 
voedselprobleem is schier onoplosbaar voor dc 
gewone man. Deze slangen eten n.l. bijna uit-
sluitend andere slangen. Het uiterlijk van deze 
slang doet sterk denken aan de uiterst giftige 
koraalslang Micrurus. 
Het verschil is alleen maar tc zien aan de volg-
orde van de banden. Bij de Lampropcltis trian-
gulum clapsoides is de kop n.l. rood/zwart en 
de eerste band geel en vervolgens zwart, rood, 
zwart, geel etc. Bij Micrurus daarentcgen is de 
kop zwart, dc ccrstc band geel en dan zwart, 
geel, rood, geel, zwart, geel. rood, geel etc. 
Het d!er komt voor in het zuid-oostelijk deel 
van de Vcrenigde Staten. wordt ca. 50 cm lang. 
Overdag is een temperatuur van ca. 25° C. het 
beste, die 's nachts gerust wat mag dalen. Een 
losse bodemgrond, waarin het dier gemakkelijk 
kan woelen en graven en een n:ct al te vochtige 
lucht is verdcr voor dit dier vercist. 

N A T R I X SIPEDON 
Zoals de naam reeds aangceft, hebben wij bij 
dit dier te maken met een vcrwante van onze 
inlandse ringslang Natrix n. helvetica. Ook deze 
slang komt weer uit de V.S., waar het dier. 
evenals onze ringslang. bij voorkeur in de nn-
bijheid van water leeft. 
Natrix sipedon kan soms erg agrcssief zijn en 
is dan nogal bijterig van aard. Dit in tegen-
stelling tot onze ringslang. Bij dc Importdienst 
reageerde een exemplaar, alsof het een spuw-

slang was. want het spoog bij een uitval naar 
de hand een straal speeksel uit. Het dier wordt 
er van verdacht licht giftig tc zijn. doch ge-
vaarlijk is het dier beslist niet. 
Het dier is fraai, doch niet uitbundig gevlekt. 
De grondtoon is bruin, varierende van licht tot 
vrij donker en dc vlekkcn zijn roodachtig van 
kleur. 
Volwassen exemplaren worden ca. 60 cm lang 
en voeden zich met vissen (ook goudvisjes). 
salamanders en kikkers, zodat het dier voor 
verschillende terrariumbewoners een gevaar is. 
Het zont zich graag. zoals alle slangen, en de 
temperatuur van het terrarium kan schommclen 
tussen 20 en 30° C. In verband met zijn leef-
wijze is de aanwezighcid van een behoorlijke 
vijver of van een waterbassin in het terrarium 
absoluut noodzakelijk. 
Het dier is levendbarend. Dc jongen kunnen 
worden opgckweekt met regenwormen, naakte 
slakjcs, kikkcrlarven en pas gemetamorfoseerde 
kikkcrtjes, salamandertjes en zeer kleine visjes 
(geen stekelbaarsjes!). 
Deze slang komt voor in de gehele Oostelijke 
V.S., behoort tot de meest algemene Ameri-
kaansc slangen en wordt ook nog in Canada 
gcvonden. 

FARANCIA ABACURA 
Deze slang, die in de V.S. voorkomt en daar 
..moddcrslang" wordt genoemd, is ook al weer 
een prachtig exemplaar. Het dier wordt ca. 
1.25 m lang en is prachtig gekleurd. De boven-
zijde is hclder. glanzend zwart, de buikzijde is 
rood met een zwarte vlekkentekening, die aan 
dc flankzijdcn reeds te zien is. 
Het dier komt voor van de oostkust van Mexico 
tot even ten noorden van Florida. 
Een zeer typisch kenmerk van deze slang is de 
kegelvormige punt van de staart, die door de 
bcvolking wordt aangezien voor een zeer giftige 
angel. Dat is natuurlijk nonsens, evenals het 
sprookjc, dat dit dier zijn staart in dc bek zou 
nemen en dan als een hoepel zou voortrollen. 
Aan dit fabcltjc dankt het dier zijn Amcrikaanse 
naam Hoopsnake. 
De voor dit dier benodigde temperatuur is on-
geveer 25° C. Een waterbassin is strikt nood-
zakelijk, daar het dier zich vocdt met kikkers. 
visjes, maar vooral salamanders. Vooral de 
aalsalamandcrs (Amphiuma means) vormen in 
zijn verspreidingsgebied het hoofdvoedsel. 
Deze slang is zeer vruchtbaar en legt 20—100 
eieren, die na ongeveer acht weken uitkomen. 
Waarschijnlijk bestaat het voedsel van de jonge 
dieren uit regenwormen, jonge salamanders en 
salamanderlarven etc. 
Over dc levensduur en dc houdbaarhcid in het 
terrarium is mij vcrder niets bekend. 

AHAETULLA N A S U T A 
Uit een heel ander werelddecl, n.l. Azie, en 
wel in het bijzonder uit India werd deze fraaie 
boomslang gei'mportcerd. De groene boomsnuf-
felaar of groene zweepslang, zoals dit dier bij 
ons wordt genoemd, heeft een prachtig uiterlijk, 
geheel groen. met meestal een gele flankstrcep. 
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en bereikt een lengtc van ca. 1 m. Dc dikte 
van deze vrij lange slang is echter zeer gering. 
de doorsncde is over het geheel genomen slechts 
1 a lj/i cm. waardoor dit dier een zeer slankc 
en bevallige indruk maakt. Een typisch ken-
merk is de ..snuffelneus", een zacht, spits gc-
vormd vcrlengstuk van de bovenkaak. 
Het dier is een uitgesproken boombewoncr. die 
vooral wat de hoogte van het terrarium betreft. 
op flink wat ruimte gcsteld is en van een zeer 
rijke beplanting houdt, waarin het zich, door 
zijn schutklcur. onopvallend kan ophouden. 
Ze vragen een vrij hoge temperatuur van ca. 
30° C. en een vrij hoge luchtvochtigheid! 
Ze zijn, schrik niet. waardc lezer. licht giftig. 
doch voor de mens vrij ongcvaarlijk, daar de 
giftanden achter in de bek zitten, zodat het 
dier tot de opisthoglyphe slangen behoort. 
Als voedsel nemen zc bij voorkeur hagedissen 
en verder muizen. Onze zandhagedis (Lacerta 
agilis) wordt echter meestal als vocdsel vcr-
smaad. Dc levendbarende hagedis (Lacerta vivi-
para) en de muurhagedis (Lacerta muralis) 
worden wel aangenomen, doch vormen een vrij 
kostbaar voedsel. W e zullen dus meestal op 
muizen zijn aangewczen, bij welk vocdsel het 
dier ons jarenlang plczier kan verschaffen. 
Het spreckt vanzelf. dat dit dier niet met klci-
nerc hagedissen samen kan worden gehouden. 
Bij dc Importdienst zat dc hele zending Ahac-
tulla's de gehele dag met begerige oogjes. die een 
zeer vreemd. krakelingachtig gevormdc horizon-
tale spleetpupil hebben, naar de aangrenzende bak 
met Calotes versicolor te kijken, die in de natuur 
wel een belangrijk bestanddeel van hun menu 
zullen uitmaken. 
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Typisch is dc grote overeenkomst met dc Zuid-
Amerikaanse zweepslangen (O.vj/be/is-soorten). 
Mits rustig bchandeld zijn deze boomsnuffelaars 
niet agressief en aanbevelenswaaidige terrarium-
dicren door hun fraaie uiterlijk. hun bevallige 
wijze van voortbewegen en hun goede houd-
baarheid. 

T E S T U D O ELEGANS 
De stralenschildpad. eveneens uit India af-
komstig, is een landschildpad. versicrd met 
fraaie, gele stervormen op een donkcrder on-
dergrond. 
Het dier wordt vrij groot, tot ca. 50 cm en bij 
oudere exemplaren vcrvaagt dc moo:c tekening 
wel eens, zoals dat het geval is met veel 
icptielen. 
Het is een pkmtenctcr. die van droogte houdt. 
Een temperatuur van 30—35° C. is hem zeer 
aangenaam en zijn lcefwijze doet veel denken 
aan die van dc Griekse landschildpad (Testudo 
hermanni). Een wintcrslaap houdt dczc tropen-
bewoner echter niet en in de winter zullen we 
hem dan ook een droog doch warm terrarium 
moeten gcven. 
In de zomer kan het dier bij moo: weer overdag 
in dc tuin worden gezet. wat zelfs aanbevelens-
waardig is. daar het dan de voor zijn gezond-
hcid zo bevordcrlijkc dirccte zonnestraling ont-
vangt. 
Als vocdsel komt allerlei bladgroentc in aan-
mcrking. Deze dieren hebben nogal eens indi-
viduelc smaakverschillen en men moet dus 
uitzoeken, wat ze het liefst aannemen. Ook 
allcrlei vruchtcn als tomaat en banaan worden 
graag gcgetcn en verder verschillende in het 
wild grociende planten als paardebloem, cam-
panula enz. Van tijd tot tijd moet u het dier 
ook wat te drinken geven, wat ze dan graag 
en met voile tcugen doen. 
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KACHUGA T E C T A 
De dakschildpad, ook alweer afkomstig uit 
India, waar hij verschillende riviercn en water-
stromcn bewoont. is een uitgcsproken water-
bewoner. die slechts van tijd tot tijd het land 
opzoekt om zich te zonnen. 
Kenmerkcnd voor deze soort zijn de drie 
typische, kantige uitsteeksels (dakpanncn) op 
het rugschild. Het is voornamclijk een plantcn-
eter, die daardoor s winters goed is over te 
houden. De temperatuur van het water moet 
tussen de 20 en 25° C. liggen. Het is een zeer 
behendig zwemmer. met een fraaie tekening op 
de schilden, die door zijn capriolcn in het water 
iederc tocschouwer vertedcrt. Hun levendigheid, 
die ze delen met praktisch alle waterschild-
padden, en hun gemakkelijke houdbaarhcid ma-
ken deze dieren tot een begerenswaardig object, 
dat dc vrij hoge prijs dubbel en dwars waard 
is. Volwassen exemplaren worden ca. 25 cm 
groot. 

ANOLIS CAROLINENSIS 
Uit de V.S. ontvingen wij ook een aantal van 
de zo geliefde roodkeel-anolisscn, en speciaal 
voor de nieuwc en nog niet met deze hagedissen 
bekende leden volgt hieronder een kortc bc-
schrijving van deze voor een terrarium zo bij 
uitstck geschiktc dieren. 
Anolis carolinensis bewoont het zuidelijk deel 
van de V.S.; vooral in Florida komen zc zeer 
veelvuldig. tot zelfs in de stadsparken, voor. 
Het is een boombewonendc. ca. 20 cm lang 
wordcnde hagedis. Dc tenen van voor- en 
achterpoten hebben zich geheel aangepast aan 
het leven op gladdc takken en stammen. Zc 
zijn. evenals bij de Gecko's, spatelvormig ver-
breed en voorzien van dwarse ..ribbels", dc z.g. 
lamellen, die het terugglijden verhinderen. Z e 
zitten dan ook even gemakkelijk met dc kop 
naar boven gericht als met dc staart omhoog. 
In het terrarium ziet men zc zelfs wel over dc 
ruiten lopen. 
Het aardigste van dit dier is wel zijn vermogcn 
tot klcurwisseling. waarbij het in zeer kortc 
tijd kan verkleuren van donkerbruin. haast bij 
zwart af. via geelbruin tot heldcr grocn en om-
gekecrd. Dc mannetjes zijn herkenbaar aan een 
soort plaatvormigc keelzak. dc rode warn, die 
uitgestulpt wordt als het dier opgewonden raakt. 
of die als waarschuwlng dient voor soortgenoten 

om niet tc dicht In dc buurt tc komen. De wijfjes 
bezitten meestal een lichte zigzag strccp over de 
rug en blijven wat kleiner dan dc mannetjes. 
Er hecrst bij dczc dieren een soort sociale rang-
orde. waarbij er een altijd dc baas is. Ze hebben 
een uitgesproken gevoel voor hun eigen terri-
torium. waarin geen enkcl ander mannctjc wordt 
geduld en waardoor in het terrarium nogal eens 
ruzics of vechtpartijtjes uitbrcken, die echter 
meestal nogal onschuldig van aard zijn. omdat 
de zwakkere het hazenpad kiest. 
Dc dieren vcrlangcn een temperatuur van 
25—30° C. en een vrij hoge luchtvochtigheid. 
Ze zijn niet erg kieskeurig wat het vocdsel 
bctreft. Dc voorkeur wordt gegeven aan vlie-
gende insecten. zoals vliegen. motten en vlin-
ders, doch ook meelwormen, spinnen e.d. worden 
graag gegeten. Dc kweek is al zeer vaak gelukt. 
Ons lid D r . M o 1 1 c uit Duitsland is er zelfs 
in gcslaagd de F3 generatic tc kweken. d.w.z. 
dat hij, beginnende met een gei'mporteerd paartje, 
eerst de FI generatic kwcckte, hieruit de vol-
gende F2 gencratie en hieruit weer de F3 gene-
ra te , zodat hij thans achterklcinkinderen van 
zijn eerste paartje bczit. De jongen kunnen 
worden grootgebracht met allcrlei insecten. 
vooral fruitvliegjes, kleine wasmotlarven en 
kleine wasmotjes. Ze groeien zeer snel en zijn 
na 3 a 4 maanden al bijna half volwassen. 
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POLYCHRUS ACUTIROSTRI S 
Dc spitskoplcguaan, Polychrus acutirostris. is 
afkomstig uit Brazilic. Dit vrij groot wordcnde 
dier (lichaam ca. 20 cm en staart ca. 30 cm 
lang) is een zeer rustigc. boombewonende hage-
dis. bcigc-bruin van kleur en heeft de moge-
lijkheid van kleurwisseling. Niet alleen door dit 
vermogcn van kleur tc veranderen (in het don-
ker, bij hoge temperatuur en opwinding worden 
zc bijna geheel wit) doch ook door andere ken-
merken doen ze veel denken aan kameleons. De 
oogledcn zijn. evenals bij dc kameleons. kcgel-
vormig vcrgroeid met slechts een klein ..kijk-
gnatje" en dc ogen kunnen zich onafhankclijk 
van elkaar bewegen. Ook vcrplaatsen ze zich 
vrij traag door het terrarium of zitten uren 
nchtereen op dezelfde plaats tc dromen, waarbij 
dc bewegende ogen echter kenbaar maken, dat 
het dier onophoudelijk zijn omgeving gadeslaat. 
Het is een cchte oerwoudbewoner en het ver-
langt in het terrarium een temperatuur tot 30° C. 
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en een vrij hoge luchtvochtighcid. Insecten 
vormen de hoofdschotel van hun dagelijks menu 
en vooral wasmotlarven worden graag gcgetcn. 
Daarnaast nemen ze soms ook wel eens stukjes 
fruit aan. doch zij vergrijpen zich nooit aan de 
beplanting van het terrarium. die ze door hun 
bedachtzamc wijze van voortbewegen ook nooit 
zullen beschadigen. 
Het zijn zeer goed houdbarc dieren, mits men 
hen de gunstigste omstandigheden van hoge 
temperatuur en luchtvochtighcid biedt. daar ze 
anders onhcrrocpclijk voedsel gaan weigcren en 
sterven. 

POLYCHRUS M A R M O R A T U S 
De Marmcrlcguaan, zoals dit dier in goed Ne-
derlands wordt genoemd. is een nauwe verwant 
van de hicrboven beschreven spitskoplcguaan. 
Dit dier wordt echter iets forser en is ook 
fraaicr van kleur, n.l. groenachtig gemarmerd. 
Het stelt overigens dezelfde cisen als zijn necf 
en wijkt verder in geen enkel opzicht van dczc 
bloedverwant af. 

U R A N O S C O D O N SUPERCILIOSUM 
De Mopskopleguaan is afkomstig uit dezelfde 
streken als de Polychrus-soorten en wordt on-
geveer even groot. Ook dit is een uitgesproken 
boombewoner, die door de hooggewelfde wenk-
brauwbogen een enigszins gedrongen kop heeft 
en daardoor vrij wreed aandoet. Het dier komt 
voor langs rivieren en beken, waarin het gaarnc 
baadt. Een behoorlijke vijver is dus wel op zijn 
plaats als men deze fraaie leguaan in zijn ter-
rarium wil houden. 
De kleur is donkerbruin met een witachtige buik 
en een lichte flankstrccp, die soms naar steen-
rood zwcemt. Dc schubben zijn sterk gckicld 
en de huid voclt dientengcvolge aan als grof 
schuurpapicr. Ook deze dieren zitten meestal 
urenlang onbeweeglijk op dezelfde plaats, maar 
de voortdurend in beweging zijnde ogen ver-
raden ook hier de oplettendheid van het dier 
ten opzichte van de buitenwereld. 
Deze hagedis is een uitgesproken insecteneter. 
Vooral wasmotten en hun larven worden graag 
gegeten. Voorts zijn ze verzot op allerlei soorten 
kevers, vooral de grote Amerikaansc kakkcr-
lakkcn en de mceltorrcn. Sprinkhanen en grote 
wandelendc takken worden ook graag genut-
tigd. Deze dieren hebben geen al te hoge tem-
peratuur nodig. Zelfs bij 18° C eten ze nog 
grctig. De luchtvochtighcid moet echter vrij 
hoog zijn. 
Een uitgebreider verslag over dit dier vindt u 
in de I6e jaargang van Lacerta, biz. 60 en 74. 
Hocwel ze traag zijn. zijn het aangename dieren. 
die zeer goed houdbaar zijn. al moet men met 
sommige exemplaren wel eens oppasscn voor 
kleinere hagedissen. Bij mij werden pasgeborcn 
jongen van Lacerta vivipara gaarne gegeten en 
bij de heer Nedcrmcyer vergreep een exemplaar 
zich eens aan een salamander. Bij grotere soor-
ten zijn ze echter uitgesproken verdraagzaam, 
ook onderling. 
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CALOTES VERSICOLOR 
Alweer een uitgesproken boombewonende hage-
dis, afkomstig uit India en Ceylon. Bij de 
zending, die binnenkwam, warcn duidclijk twee 
soorten te onderscheiden. waarvan de tweede 
soort tot op heden niet met zekerheid kon worden 
gedetcrmineerd. 
Calotes versicolor, die in Duitsland wel „bloed-
zuiger" genoemd wordt, kan uitgroeicn tot een 
forse, ca. 25—40 cm grote hagedis met een 
lange staart. De kleur is beige-bruin tot groen-
achtig wissclcnd, want ook dit dier kan van 
kleur veranderen. De mannetjes krijgen bij op-
winding een prachtig roodgekleurde kop. zodat 
het lijkt, alsof het dier zich met bloed heeft 
volgezogcn. Vandaar de benaming van onze 
vrienden in Duitsland. Ze verlangcn een hoge 
temperatuur van 30—35° C. en houden van een 
zonnebad. Dc luchtvochtighcid kan vrij hoog 
zijn, doch ook vrij droge lucht is geschikt. 
In een rijkbcplant terrarium komen deze dieren 
wel het mooist tot hun recht. 
Ook zij zijn weer uitgesproken insectencters. 
Vliegen, wasmotten en -larven, meelwormen en 
-torren, grote sprinkhanen, kakkerlakkcn, kleine 
stukjes vlees. b.v. runderhart en soms ook pas-
gcboren. naakte muizen worden gretig vcror-
berd. Deze verscheidenheid aan voedsel duidt 
er reeds op. dat deze dieren niet erg kieskeurig 
zijn en helaas is het waar. dat sommige exem-
plaren zich ook aan kleinere hagedissen ver-
grijpen, zodat oppassen wel de boodschap is. 
Het zijn zeer sterke dieren, die het jarcnlang 
in het terrarium kunnen uithouden. 
Dc tweede soort bij de binnengekomen zending. 
die we voorlopig maar Calotes spec, zullen 
noemen. was mooier van tekening en week in 
lichaamsbouw ook iets af van de Calotes versi-
color. 

GECKO GECKO 
Uit de grote familie der Geckonidae ontvingen 
we uit India de welbekende tokch, die zijn 
verspreidingsgebied heeft over praktisch geheel 
tropisch Azie. 
Het zijn forse dieren. tot ca. 25 cm groot, licht-
grijs tot beige van kleur met fraaie rode stippels 
over het gehele lichaam verspreid. 
Zoals alle Geckonidae hebben ze spatelvormig 
verbrede tenen aan voor- en achterpoten, voor-
zien van dwarsgerichte lamellcn. Tussen deze 
lamellen bevindt zich een viltachtige bedekking, 



die onder een vcrgrootglas bckekcn, blijkt tc 
bestaan uit fijne, zilverachtige haartjes. Onder 
het microscoop blijken deze haartjes te bestaan 
uit bundeltjes zeer fijne fibrillen, die aan het 
uiteinde penseelachtig zijn verdeeld. In rust 
liggen deze haartjes tussen de lamellen, maar 
door bepaalde spiercontracties komen ze er uit 
te voorschijn en grijpen zich vast in de kleine 
oneffenheden van dc ondergrond. waarop het 
dier zich bevindt. Zelfs vensterglas is nog ruw 
genoeg. Alleen op absoluut vlak gcpolijste opper-
vlakken glijdt het dier uit. De hechtkracht is zo 
groot, dat zc tot tien maal het eigen lichaams-
gewicht kan dragen, vandaar dat deze dieren 
met groot gemak over het plafond kunnen lopen 
zonder te vallen. 
Het oog heeft een verticale spleetpupil. die zich 
bij fel licht vernauwt en in het donker geheel 
opengaat, zodat het dier in het duister nog 
goed kan zien. Hieruit blijkt dus, dat we met 
een dier te doen hebben, dat een nachtelijke 
levenswijze hecft. 
Het oog heeft geen oogleden doch een door-
zichtig vlics, dat van tijd tot tijd met bchulp van 
de tong wordt gereinigd. 
Een andere bijzonderheid is, dat deze dieren 
geluid kunnen maken, weliswaar niet door mid-
del van stembanden, doch met behulp van de 
tong. Het klinkt ongeveer als ..tokeh", vandaar 
de naam. 
Vooral grote insecten worden graag gegeten: 
vliegen, nachtuilen en wasmotten. maar ook 
meelwormen en sprinkhanen. In de winter kan 
men ze zelfs geheel met meelwormen voeren, al 
is afwisseling in dit eenzijdig menu wel gewenst. 
Het terrarium behocft niet beplant tc zijn, daar 
deze dieren vcclal in dc huizen voorkomen. Een 
schuilplaats voor de dagrust is voldocndc. De 
temperatuur moet zich bewegen tussen dc 20 
en 25° C. Ovcrdag komen ze zich soms zonnen, 
doch verder krijgt men deze dieren voornamelijk 
in de schemering te zien. 
Oppassen met kleinere hagedissen is ook hier 
de boodschap, daar ze zich aan kleinere soort-
genoten nogal eens vergrijpen en zelfs met nest-
jongc muizen kunnen worden gevoerd. 

VARANUS F L A V E S C E N S 
Deze waraan. ook al weer geimporteerd uit 
India, is niet bepaald een terrariumdier. Daar-
voor wordt hij wel wat te groot, n.l. zo'n 1.50 m. 
lang. Maar ais men de ruimte heeft, is het een 
aangenaam dier, dat men zelfs van tijd tot tijd 
los in de huiskamer kan laten lopen of 's zomers 
aan een halsband en een looptouw in de tuin 
kan zetten. 
De kleur is geelachtig bruin, zonder cnigc 
tckening. Het dier graaft graag een eigen hoi 
en een dikkc bodemlaag is dus wel gewenst. 
Pas op, dat hicr geen stenen inzitten, want die 
smijt hij doodgemoedereerd tegen en door de 
ruitcn van zijn terrarium! 
Het dier is gesteld op een zeer hoge tempera-
tuur, schommclend tussen de 30 en 40° C, en 
drogc lucht. Vooral voor tocht dient men op 
te passen. 
Verder is deze grote hagedis gemakkelijk houd-

baar. Hij cet bij voorkeur kleinere zoogdieren 
zoals muizen en ratten en neemt ook stukjes 
vlees voor lief. Men dient echter geen vet vlees 
tc gebruiken. Runderhart, eenmaal per week 
verrijkt met enige druppels vitaminc A-D. is 
wel het beste. En liefst vers vlees geven. al 
eten ze in de vrije natuur ook wel eens 
kadavers. 
Een waterbassin is wel aan te bcvelen. daar dc 
vervelling wel eens moeilijk verloopt en door 
baden kan worden vergemakkelijkt. 
Dczc dieren kunnen zeer tarn worden en vormen 
dan een wel heel bijzonder object uit onze lief-
hebbcrij, waarvan men jarcnlang plczier kan 
hebben. 
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AMEIVA A M E I V A 
Deze grote hagedis. die voorkomt in Brazilie 
en Guyana, behoort tot de tejiden. Het dier 
wordt ca. 50 cm lang en is prachtig groen ge-
kleurd met een zeer fraaie tekening. Dc achterste 
helft en dc staart zijn meer bruin gekleurd. Het 
graaft veel en daar moeten we in het terrarium 
dus rekening nice houden en geen al te tere 
plantcn voor de aanklcding gebruiken. 
Ameiva ameiva is gesteld op een temperatuur 
van 25—30° C. en een vrij hoge luchtvochtig-
hcid. Drogc lucht schaadt het dier echter niet. 
Drinken doen ze door het oplikken van druppels, 
zodat we wel regelmatig moeten sprocien. 
Het zijn insccteneters, die zeer gemakkelijk voed-
sel aannemen en van tijd tot tijd ook wel eens 
prijs stellen op een zoctc vrucht. Ze zijn voor 
kleinere hagedissen echter niet ongevaarlijk. 
zodat zc alleen met grotere hagedissen kunnen 
worden samengchouden. Het is voornamelijk een 
ocrwoudbewoner. 

AMEIVA U N D U L A T A 
De door dc Importdienst ontvangen dieren wer-
den onder deze naam gezonden, doch waar-
schijnlijk is het een andere soort. Er komen in 
Zuid-Amerika nogal wat Ameiva-soorten voor. 
Het door de Importdienst aangeboden dier 
wordt. als het indcrdaad Ameiva undulata is. 
ca. 30 cm lang. Het verlangt een matig vochtig 
milieu en veel beplanting en een temperatuur 
van ca. 30° C. Dczc dieren zijn zeer fraai ge-
kleurd, met een prachtige vlckkentekening op 
de flank. Ook dit zijn insecten-eters. die niet 
erg kieskeurig zijn. 
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DIPLOGLOSSUS T E N U I F A S C I A T U S 
Hoewel dit dier meestal een skink wordt ge-
noemd, waar het indcrdaad ook veel op lijkt, 
behoort het in het geheel niet tot de familic der 
Scincidae. maar tot de Anguidae en is dus 
eigcnlijk een verre verwante van onze inlandsc 
hazclworm (Anguis fragilis). 
Van Diploglossus tenuifasciafus is slechts weinig 
bekend. Ze voeren een gravende levenswijze en 
zouden zich dus waarschijnlijk voeden met 
slakjes, wormen en insecten. Van de heer B. 
Leenart, Den Haag, vcrnam ik, dat zijn Diplo-
glossus van 13J/1 cm allerlei insecten weigerdc. 
toen hij het dier van de Importdienst kreeg, 
doch dat het binnen een half uur een 9^2 em 
lange skink (Lygosoma laterale) bijna geheel 
naar binnen had gewerkt. Men dient dus wel 
voorzichtig te zijn met kleinere hagedissen bij 
dit diertje. De gele en zwarte kleuren (waar-
schuwingskleuren) geven ook het een en ander 
te denken. Voor grotere hagedissen is het dier 
bang. 
Jonge dieren zijn prachtig getekend, gehcel 
zwart/geel geringd. Dcsondanks hebben ze toch 
een soort schutkleur, daar op verschillende don-
kere ondergronden de contourcn van het dier 
zelf vervagen. Deze fraaie tekening verdwijnt 
op latere leeftijd vrijwel geheel en wordt dan 
min of meer egaal bruinachtig. Een tempera-
tuur van 25° C. en een niet al te drogc lucht 
lijken mij, in verband met de nog onbekende 
leefwijze. wel aangewczen. Een matig vochtig en 
een droog deel in het terrarium lijken mij ge-
wenst, opdat men een inzicht kan krijgen. welke 
levensomstandigheden het dier prefereert. Aan 
dc gedragingen valt nog heel wat te onder-
zoeken. Zie voorts het artikel van de heer 
Reyst in het aprilnummer van deze jaargang. 
T R O P I D U R U S S E M I T A E N I A T U S 
Voor dc bijzondcrheden over deze fraaie leguaan 
verwijs ik naar het artikel van de heer Reyst in 
het maart-nummer van dczc jaargang. 
MABUYA MABOUYA 
Dit is werkelijk een skink, die dus tot dc grote 
familie der Scincidae behoort. Voorts behoort 
dit dier tot een van dc twaalf Mabuya-soortcn 
die in Zuid-Amerika voorkomen. Verder vinden 
we veel Mabuya-soorten in Afrika, waar deze 
dieren vooral de drogc en dorre streken 
bewonen. 
Mabuya mabouya, die tot de meest voorkomende 
hagedissen in Zuid-Amerika behoort en ge-
vonden wordt van Mexico tot Brazilie en Bo-
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livia en die we derhalvc de gewone Mabuya 
zouden kunnen noemen, heeft echter de gravende 
leefwijze van dc skinks vaarwel gezegd en 
klautert gaarne in struiken. op boomstammen en 
steenhopen rond. Men vindt deze dieren in hun 
verspreidingsgebicd voornamelijk in de buurt 
van dc woningen in kleine stadjes en dorpen. 
Het bchaaglijkst voclt het zich bij een tempera-
tuur van 25—30° C. en vermoedelijk zal dc 
luchtvochtighcid matig moeten zijn. Er is in 
de literatuur echter niet veel over dit dier te 
vinden, zodat een nauwkcurigc bestudering er 
van een publicatie in Lacerta zekcr waard is. 
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ONBEKEND EN T O C H REMIND 
Tot slot nog een foto van een hagedis. die nog 
niet kon worden gcdctcrminecrd. De heer Van 
Heusden meent, dat het een jonge Mopskop-
leguaan (Uranoscodon superciliosum) is. Een 
andere mogelijkheid is. dat het een jonge Brazi-
liaanse leguaan is (Enyalis catenatus). in welk 
geval het weinig zon nodig heeft en weinig 
warmte verlangt, daar Enyalis catenatus voor-
komt in gebergten. waar de temperatuur be-
langrijk kan dalen. 
Dit dier kwam uit Brazilie onder dc naam 
..Dikkop anolis ", maar dat het geen anolis is. 
kan ieder direct zien. hoewel de rugtckening 
wel sterk overeenkomt met die van de echte 
Dikkop anolis (Anolis cybotes). Maar wie zag 
ooit een anolis met dergelijke lange, dorre 
achterpoten? 
Misschien dat een van de lezers ons aan de 
juiste naam kan helpen? 
In ieder geval zal dc heer Van Heusden trachten 
meerdcre exemplaren van dit dier tc importcren. 
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PHYLLOMEDUSA ROHDEI 

Deze zeer fraaie grijp- of maki-kikkcrtjes zijn 
afkomstig uit Brazilie. Meestal ontvangt dc 
Importdienst jonge exemplaren, die dan ca. 2 a 
2Y2 cm groot zijn, doch volwassen zijn ze on-
geveer 5 cm groot, dus ongeveer even groot als 
onze inhcemse boomkikker Hyla a. arborea. 
Opvallend is dc schitterende kleurenpracht van 
deze diertjes. Rug en bovcnzijde van dc kop zijn 
heldergroen. langs dc flanken loopt een lichte 
streep. afgezet met een fijn grijs lijntjc en de 
binnenkant van de voor- en achterpoten. als-
medc de lendenen, zijn prachtig oranjc gekleurd 
met violette dwarsstrcpen. Dc buitenzijde van 
voor- en achterpoten is weer heldergroen. 
Als het dier zit, worden alle oranje gcklcurde 
delen door de poten bedekt en ziet het egaal 
groen. waardoor het absoluut niet opvalt tussen 
het groene gebladertc. Zelfs in een klein terra-
rium zijn ze vaak moeilijk terug te vinden. 
Dc ogen hebben een spleetpupil. waaraan wc 
metcen kunnen zien, dat we met een dier te 
doen hebben. dat een nachtclijke leefwijze 
vocrt. Het is uitermate grappig deze kikkcrtjes 
s avonds tussen de takken en dc blnderen te 

zien rondsluipcn. op jacht naar insecten. De 
vmgers en tenen zijn ten opzichte van elkaar 
opponeerbaar. zodat zc zich zelfs aan bladranden 
kunnen vastklcmmen. Het zijn boombewonendc 
oerwouddicren, die houden van een temperatuur 
van 25° C. overdag met hoge luchtvochtighcid. 
s Avonds en s nachts mag de tempcratuu: 
gerust behoorlijk dalen (dit is zelfs aan t< 
bevelen): ik heb ze nog zien eten bij 10° C. 

Uitvoerige gegevens vindt u in Lacerta. jaar-
gang 17 biz. 72. 
Ze zijri vooral vcrzot op vliegende insecten. 
vliegen, nachtvlindcrtjes. wasmotten en hun 
larven, doch ook meelwormen worden niet 
versmaad. 
Hoewel in de literatuur als vrij lastig houdbaar 
beschreven. blijken zc juist als zeer gemakkelijk 
houdbaar te kunnen worden aangemerkt. 
Deze dieren krijgt dc Importdienst regelmatig 
binnen en zij vinden ook steeds, mede door hun 
fraaie uiterlijk, gretig aftrck bij dc leden. Van 
de meeste bezitters hoor ik niets dan goede 
ervaringen. Probcert u het gerust eens met een 
paar van deze fraaie grijpkikkertjes. 

HYLA FABER 

Een veel grotere Braziliaanse boomkikker is 
Hyla fabcr, die door onze oosterburcn „het 
smidje" wordt genoemd. daar zijn gekwaak 
enigszins doet denken aan het slaan met een 
voorhamer op een aambeeld. 
Het dier wordt ongeveer 9 cm groot en heeft 
ook alwecr de mogelijkheid van kleurwisseling. 
In het donker zijn ze n.l. ook vrij donker ge-
kleurd. soms zelfs prachtig bruinrood, terwij] 
de kleur overdag meestal Iccmgccl is. 
Ook deze boomkikker is een nachtdier en het 
oog heeft dan ook weer een spleetpupil. die 
zich overdag vernauwt tot een zeer klein streepje 
en s avonds geheel wordt geopend, zodat het 
oog als een zwarte kraal aan de kop lijkt te 
zitten. 

A 
* 

*%i 1 

• \ 

fe , •- -

* 
<> 

/ : 

73 



Het is een erg beweeglijk dier en een behcndige 
springer, die al springend zijn lievclingskostje, 
allerlci nachtvlindcrs. buitmaakt. Maar ook an-
dere, kleinere kikkersoortcn versmaadt het niet. 
zodat oppassen is gebodcn. Over het geheel 
genomen is Hyla faber niet erg kieskeurig wat 
zijn voedsel betreft en meelwormen, wasmotten 
en -larven, sprinkhanen, spinncn etc. worden 
gretig gevangen en gegeten. 
Zeer interessant is de broedverzorging van dczc 
kikkcr. In de paringstijd verzamelcn dc wijfjes 
en de mannetjes zich in ondiepe poelcn. De 
wijfjes bouwen in twee nachtcn het nest, dat 
uit een ringvormig wallctje in het water bestaat. 
Deze kratertjes hebben een doorsnedc van 30 cm 
en een hoogte van ca. 10 cm. De binnenkanten 
en dc bodem worden met behulp van de buik 
zorgvuldig glad gemaakt. In de derde nacht 
volgt de ci-afzetting en de bevruchting door 
de. ook tijdens de nestbouw. op de rug van de 
wijfjes zittende mannetjes. Daarna verlaten dc 
oudcrdiercn de brocdplaats en laten dc vcrderc 
gang van zaken over aan de natuur. 
Hyla fabcr voelt zich ..kip'lekker bij een tem-
peratuur van omstreeks 25° C. die s nachts 
gerust mag dalen, en een vrij hoge luchtvochtig-
hcid. 
Ook deze dieren kunnen het bij een goede ver-
zorging jarcnlang uithouden. Wel hebben ze 
een vrij ruim terrarium nodig in verband met 
hun lust tot springen. In te kleine terraria be-
schadigen ze hun neuzen nog al eens aan de 
ruiten. wat tot infecties en de dood kan Iciden. 
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HYLA VERSICOLOR 
Dczc kleurwissclende boomkikker uit de V.S. 
wordt ongeveer 5 cm groot. De klcurwisseling 
is zeer frappant. Bij mijn eigen dieren heb ik 
kleurschakeringen waargenomen van bijna egaal 
zwart, met slechts nauwelijks waarneembarc 
tekening tot lichtgrijs met felle zwarte marke-
ring en lichtgroen met donkcrgroene tekening. 

De buik is vuilwit en de binnenkant van de 
achterpoten geel-oranje gekleurd. 
Zoals meestal het geval is met boomkikkers, 
zitten deze dieren de gehele dag te dromen, 
verschikken slechts nu en dan even; als zc erg 
druk gaan doen gaan ze zelfs wel eens naar 
een ander plaatsje, maar s avonds worden ze 
actief en gaan op jacht naar allcrlei insecten. 
In het terrarium, waar ze zeer goed houdbaar 
blijken te zijn, zijn het weer echte alleseters. 
Meelwormen, vliegen, spinncn, sprinkhanen, 
wasmotten en -larven etc. alles gaat er in als 
koek. En dan is het aardig de mannetjes te 
horen kwakcn. Zo in de trant van „ik wil wel 
maar kan niet", want het stemgeluid is niet erg 
ontwikkeld. Een ratelend, reutclend. zwak ge-
kwaak is alles wat er uit de kwaakblaas komt. 
Ze komen. door de gehele V.S. verspreid, tot 
in Canada voor en stellen dus aan de tempe-
ratuur ook al geen hoge eisen. Overdag 20° C. 
en een nachtelijke afkoeling nemen deze kikkers 
graag voor lief. Hoge luchtvochtighcid is wel 
bevorderlijk. 
Veelal wordt van deze dieren in de literatuur 
aangegeven. dat hun huidafscheiding giftig is 
voor de medebewoners. die er aan te gronde 
zouden gaan. Dit vermoeden heb ik zelf ook 
wel, maar mijn andere kikkers vertonen. ook 
sinds ze gezelschap hebben van Hyla ver-
sicolor, geen enkel symptoom van vergiftiging 
of ziekte. Wel hebben sindsdien twee 9 0 
Anolis carolinensis een oogontstektng opge-
lopcn. doch daar hebben zij eerder ook wel 
eens last van gehad. Een en ander vraagt wel 
een nauwkeuriger onderzocking naar de vraag, 
of Hyla versicolor werkelijk giftig is. Aanbe-
velcnswaard is het in ieder geval het terrarium 
elkc dag goed te sproeien, opdat eventuele gif-
tige stoffen worden weggewassen. 
Hoewel verwant aan onze eigen boomkikker 
Hyla a. arborca, zoeken ze nooit als laatst-
genoemde het water op, behalve in de parings-
tijd voor de eiafzetting. Men kan deze dieren 
zowel in de winterslaap laten overwinteren als 
hen bij gematigde temperaturen overhouden. 
Ook deze kikkers houden het jarenlang in ge-
vangenschap uit en vooral voor hen, die zich 
willen toeleggen op het houden van exotischc 
kikkers, vormen zc uitstekend studio- en experi-
menteermateriaal. 

HYLA CINEREA 
W a t hiervoor over Hyla versicolor werd ge-
zegd is ook van toepassing voor Hyla cinerea 
en de andere Hyla-soorten. die ons uit dc V.S. 
berciken. Alleen worden deze niet verdacht van 
enigcrlei giftige afscheiding. 
Hyla cinerea doet door zijn prachtige. groene jas 
zeer sterk denken aan ons inheemse boomkik-
kertje Hyla a. arborea. Alleen is het dier groter, 
maar ook wat slanker van bouw. Zelf heb ik 
geen ervaringen met deze boomkikker, maar ge-
zien het voorgaande vcrmoed ik, dat het houden 
ervan niet op noemenswaardige mocilijkheden zal 
stuiten. Misschicn zijn zc wat minder gemakkelijk 
te houden dan hun neef Hyla versicolor, maar 
met een goede verzorging zal ook dit wel lukken. 
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Het verspreidingsgebicd loopt van de Z.O. tot 
O.-kust van de V.S. Ze dringen echter niet tot 
in Canada door. 

MICROHYLA CAROLINENSIS 

Dit dwergkikkcrtje is afkomstig uit de zuidelijkc 
helft van de V.S. en wel voornamelijk uit dc 
Z .O. en O. gcbieden. Het wordt slechts 2 cm 
groot en kan daardoor zelfs in een zeer klein 
terrarium worden gehouden. Jammer is het, dat 
dit kikkertje een zeer verborgen leefwijze 
heeft en overdag bijna nooit te zien is, doch 
zich verschuilt onder vermolmd hout of onder 
stenen. De kleur kan ook niet erg opwekkend 
worden genoemd, bijna grauwzwart met een 
vage. zwarte tekening op de rug. Typisch is 
het spitse kopje met de smalle bek. waarom dc 
Duitsers hem ..Engmaulfrosch" nocmen. Door 
zijn geringe afmetingen en de zeer nauwc bek, 
kan het dier slechts heel kleine insecten ver-
orberen. Een kweek fruitvliegen, vooral dc 
vleugelloze soort, is hier een uitkomst. Voorts 
cnchytrccen, zeer kleine, jonge regenwormen en 
kleine jonge larven van de kleine wasmot. als-
mede kleine spinnetjes zijn uitstekend voedsel 
voor dit. weliswaar niet mooic. maar toch aardigc 
en zeer interessante kikkertje. 
Het houdt van een vochtige bodem en tempe-
raturen tot 25° C. overdag en een flinke nachte-
lijke afkoeling. De beplanting van het speciaal 
voor deze kikkertjes ingerichtc bakje houdc men 
laag. W a t mos, enige stenen en een enkel 
varentje, alsmede een brokje boomstronk als 
schuilgelegenheid zijn reeds ruimschoots vol' 
doende. Veel is er nog niet over dit kikkertje 
gepubliceerd. Hier ligt dus nog een mooi terrein 
braak om ervaring op te doen en door te geven. 
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LEPTODACTYLUS PENTADACTYLUS 
Dczc grote kikker, dc fluitkikker genaamd. komt 
ook alweer uit Brazilie. 
Het dier is zeer donkcrbruin gekleurd en heeft 
aan de binnenzijde van de achterpoten en achter 
op dc flanken een mooie, rode vlekkcntekening. 
Dc mannetjes zijn kenbaar aan 2 tot 3 spitse 
hoornwratten op iedere borsthclft. 
De spieren van de voorpotcn zijn ongelofelijk 
sterk ontwikkeld, zozcer zelfs, dat ook dc ge-
wrichten van dc voorpoten afwijkcn van het 
normale patroon. 

Het zijn gcduchte vretcrs, die niet alleen allcrlei 
grote insecten, maar ook vlees, muizen en zelfs 
reptielen, zoals slangen, naar binnen werken. 
Zc verlangen een vrij ruim terrarium. waarin 
men beter geen. of slechts zeer sterke planten 
kan zetten, want als ze ergens overheen lopen 
of op springen, vcrnielen ze het grondig. Deze 
dieren, die ca. 20 cm groot worden, kunnen heel 
wat aan en een waterbassin is bcslist nood-
zakelijk, liefst met een goede afvoer, want het 
water is gauw smerig. 
De temperatuur kan tussen dc 20 en 25° C. 
Iiggen. Het is dus geen dier, dat we als een 
aangenaam en prettig terrariumdicr kunnen 
bctitelen, maar daar tegenover staat. dat ook 
aan deze monsters veel interessante waarne-
mingen zijn te doen en zij op hun beurt toch 
ook in onze liefhebberij thuishoren. 
Wic schrijft er eens iets over zijn ervaringen 
met de fluitkikker? 

Summaries 
This volume gives some particulars about a part of 
the reptiles and amphibians imported by the Import-
dienst of Lacerta. 
SNAKES: 
Storeria dekayi: Small snake, easy to keep in captivity. 
Daily temperature 25° C , eventually 30° C. At night 
abt. 15°—20° C. It lueds mainly on worms. This snake 
is ovoviviparous and is found in the eastern part of 
the U.S. and even in Canada. 
Diadophis punctatus: (Eastern ringnecked snake). Small 
black coloured snake with yellow ring at the base of 
the head. Also wormeating. To be kept like Storeria 
dekayi but some captives eat poorly. Egg laying. Eggs 
hatch in abt. two months. 
Lampropellis iriangulum clapsoides: (scarlet king 
snake). One ol the most beautiful coloured snakes of 
the U.S. and rather rare. Is found in the south-eastern 
part of the U.S. It feeds mainly on snakes and some-
times on small rodents. Daily temperature abt. 25° C , 
at nigbl somewhat cooler. Resembles the poisonous 
Coralsnake (Micrurus) but has black/red head and 
further yellow, black, red, black, yellow bands. Each 
yellow band is bordered by black. Micrurus, however, 
has the black bands bordered by yellow. It inhabits 
the south-eastern part of the U.S. and leads a digging 
life. 
Natrix sipedon (common watersnake): Medium sized 
snake, living near water. Feeds on frogs, salamanders 
and fishes. It is ovoviviparous and the young ones can 
be raised by feeding on worms, larvae of frogs and 
salamanders, etc. Temperature abt. 20°—30y C. One of 
the most common snakes of the U.S. and also found in 
Canada. 
Faiancia abacura (mud snake): Beautiful black snake 
with black/red spotted belly. Length abt. 4—6 ft. Living 
near water and in swamps. Feeds mainly on Eel-
salamanders {Amphiuma means), further on small 
fishes and frogs. The habitat embraces the east coast 
of Mexico and further into the north of Florida. 
Temperature abt. 25° C. Egg-laying (20—100 eggs, 
which hatch in abt. 8 weeks). Young possibly feed on 
worms, small fish and young frogs or salamanders. 
Characteristic is the spike or stinger on the tail which 
is said to be poisonous, which of course is a fairy 
tale. 
Ahaeluiia nasuta: This snake originates from India 
and grows over 1 yard long. It is beautiful green 
coloured with yellow side stripe. Characteristic is 
the typical soft "nose" and the pupil of the eye, 
which has the shape of a key-hole. It feeds mainly 
on lizards but captives do well on mice. Arboreal 
snake. Must have a temperature of at least 30° C. 
and a moisty atmosphere. Are poisonous but not 
very dangerous for man as it is an Opisthoglyph 
snake. 
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AMPHIBIANS: 
Phyllomcdusa rohdei: Small frog from Brazil, living in 
trees and bushes. Beautiful green coloured with orange 
legs, striped with violet. They are nocturnal-living 
and feed on all kinds of insects. Kept in captivity 
they also eat mealworms. Must have a temperature 
of abt. 25° C. at day, which may sink quite a bit at 
night, for they even eat at 10° C, and require a 
moisty atmosphere. 
Hyla fabei: In Europe called "the blacksmith", be-
cause its croaking sounds tike the hammering of a 
blacksmith on an anvil. Rather big treefrog from 
Brazil (V/2"). At night dark coloured, sometimes 
brown/red. At day more yellowish. Nocturnal. Catch 
their prey while jumping. Temperature abt. 25° C. 
at day and moisty atmosphere. Temperature may sink 
to 15* C. at night. They feed on all kinds of insects 
but prefer flying preys. Require a rather big terrarium 
in connection with their jumping. 
HyJa versicolor (common tree frog): Abt. 2". Inhabits 
the U.S. and Canada, eastern parts. Can change its 
colour from black via grey and brownish to greenish. 
Hind legs orange coloured. Feeds also on all kinds of 
insects. Temp. abt. 20° C. at day (which also may 
sink at night) and rather moisty atmosphere. Suspected 
to have a poisonous skin-secrete, which however requi-
res more research. 
Hyla cinerea (Green tree frog): Found from south-
east til] east coast of the U.S. Can be kept as Hyla 
versicolor. Bright green frog, feeding on all kinds 
of insects. 
Mycrohyla carolinensis (narrow-mouthed frog): Very 
small, black/grey frog (abt. 1") from the south eastern 
and eastern parts of the U.S. Hides itself under stones 
and treetrunks. Nocturnal. Has a typical narrow 
mouth and feeds on small insects, spiders, worms etc. 
Temp. 25° C. and moisty atmosphere. Not much 
known about this frog In captivity. More research 
will be useful. 
Lcplodaclylus pcntadactylus: Giant frog from Brazil 
and Guyana (up to 10"). Dark brown to black with 
red spots on the hind legs and on the sides. Males 
have 2 to 3 horny warts on each side of the chest. 
Muscles of arms considerably developed. Feeds not 
only on big insects but also on small rodents, reptiles 
and other amphibians and on pieces of meat. Requires 
a rather big terrarium with a pond in it. Temp. 
20°—25° C. and a moisty atmosphere. Should not be 
kept with other smaller animals. 

TORTOISES: 
Testudo elegans: Very nice land tortoise from India 
with yellow "stars" on its shell. Grows up to abt. 
20". Feeds on plants and fruits. Does not hibernate 
like Testudo hermanni. Temp. 30°—35° C. Dry atmos-
phere. Must drink from time to time and uses then a 
remarkable quantity of water. 
Kachuga tecta: Water turtle from India, living there 
in rivers and brooks. It goes only on land to bask in 
the sun from time to time. It feeds mainly on plants 
and is easy to keep in a tank with some ground to 
sit on, Temp, of the water ± 250 C. Land must be 
slightly warmer. Length abt. 10". Does of course not 
hibernate. 

LIZARDS: 
Anolis carolinensis: Well-known tree lizard from the 
southern part of the U.S. Changing colours from dark 
brown to light green. Males have a red flap of skin 
on their throat. It grows abt. 8" long. Temp. 25°—30° 
C. and a moisty atmosphere. They can hibernate or 
be kept throughout the winter. They feed on all kinds 
of insects but prefer flies, and make very nice pets. 
Eggs are laid in humid soil and hatch in 6—8 weeks, 
depending on temperature. Our member Dr F. Molle, 
Germany, even succeeded to breed the F3 generation 
of one couple. The young can be raised by feeding 
on small insects like Drosophila. 
Polychrus acutirostris: The lizard comes from Brazil, 
living there in trees and bushes. The body measures 
abt. 8" and the tail abt. 12". Very quiet animal with 
greyish colours and patterns. Temp. 30° C. and moisty 
atmosphere. They feed on insects and sometimes a 
piece of soft fruit. If kept at lower temperatures they 

refuse to eat and die rapidly. Further they are easy 
to keep in captivity. 
Polychrus marmoratus: Is somewhat bigger than P. 
acutirostris and has a more green, marbled colour. 
To be kept in captivity like P. acutirostris, 
Uranoscodon superciliosum: This strong, brown lizard 
(15") comes just like the Pofychrus species from 
Brazil and Guyana, where it lives in the neighbourhood 
of rivers and brooks. It likes to take a bath and can 
swim well. It has a rough, keeled skin and feeds 
mainly on insects. It does not need a very high 
temperature as they already eat at 18° C. However, 
it requires a moisty atmosphere. Sometimes dangerous 
for small or very young lizards. They eat newborn 
lacerta vivipara in captivity. 
Calotes versicolor: This is an inhabitant of India and 
Ceylon. It grows up to 10—16" and lives in trees. 
It can change its colours from greyish/brown to 
greenish. Excited and mating males get a red head. 
They require a high temperature of 30°—35° C. but 
the atmosphere can be moisty or dry. They feed on 
insects but are dangerous for smaller lizards. 
Geek/Gecko: Largest specimen of the family Gecko-
nidae, living practically everywhere in tropical Asia. 
They become abt. 10" long, are greyish with small 
red spots on the body. Live in the neighbourhood 
of houses (sometimes in the houses) and can easily 
climb walls and even ceilings, because of its special-
ised toes. It feeds mainly on insects but also eats 
other lizards and even newborn mice. Temp. 20°—25° 
C. at day. Atmosphere moderate moisiy. 
Varanus Havescens: This big lizard, growing up to 
more than V/2 yard, originates from India. It requires 
a high temperature of 30°—40° C. and a dry atmos-
phere. It likes to dig holes and one must be careful 
with stones in the terrarium, which are easily hurled 
through the windows when digging. Easy to keep in 
captivity and tames soon. Feeds on small rodents 
and meat. Requires now and then a bath especially 
before shedding the skin. 
Ameiva ameiva: This big lizard (abt. 20") comes from 
Brazil and Guyana. It has bright green colours. The 
back-part of the body and the tail are brownish. 
Likes also to dig holes. Temp. 25°—30° C. and rather 
moisty atmosphere, but a dry atmosphere will do no 
harm. They drink by licking dewdrops or raindrops 
from the plants. Feeds on insects and now and then 
some fruit, but are dangerous for smaller lizards. 
Ameiva undulata: We think the animals we received 
are not really A. undulata, though they were offered 
under this name. Sofar they have not been identified 
yet. It requires a moderate moisty atmosphere and a 
temp, of abt. 30° C. They are beautiful coloured and 
feed on insects. 
Dipioglossus tcnuitascialus: Though mostly called a 
skink this strange animal is a member of the 
Anguidae family and a relative of our Anguis fragilis 
(blind- or slowworm). There is not much known about 
this animal. In captivity one specimen refused a 
mealworm and other insects but within half an hour 
it had nearly swallowed a llA" smaller skink (Lygo-
soma laterate) so it seems to be dangerous for smaller 
lizards. It is, however, afraid of bigger lizards. It is 
black-yellow 'banded'. Temp. 250 c . and a moisty 
atmosphere. It likes to dig but is often to be seen 
in the terrarium. More research will be useful. 
Tropidurus semltaenlatus: See the article of Mr Reyst 
in the March volume. 
Mabuya mabouya: A real skink from the family 
Scincidae. Mabuyas are found in North and South 
Africa where they live in the dry parts. This mabuya, 
however, originates from Brazil and can be found 
from Brazil and Bolivia to Mexico. It does not dig 
like most skinks but climbs on bushes, trees and 
rocks. They live in the neighbourhood of small towns 
and villages Tempt. 25°—30° C. and a moderate 
moisty atmosphere. It feeds on insects but there is 
not much known about this lizard. More research is 
required. 
Unknown and yet lovely: This picture shows a lizard 
which was offered under the name "bighead anolis", 
which should be Anolis cybotes. But one can see 
easily that this is not an anole. Maybe it is a young 
Uranoscodon superciliosum. Another possibility is, 
that is an Enyalis catenatus. We really do not know 
yet and could not identify this animal. Maybe one of 
our readers can help us? We shall highly appreciate 
this! 
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AUSZQGE 
Nachstehend geben wir Ihnen eine tibersicht iiber 
die von unserer Importstelle importierten Reptilien 
und Amphibien: 
SCHLANGEN: 
Storeria dekayi: eine kleine, leicht haltbare Schlange, 
fuhlt sich sehr wohl bei einer Temperatur von 25 
bis 30 Grad. Nachts darf die Temperatur bis auf 15 
Grad sinken. Die Schlange frisst hauptsachlich Wiirmer, 
ist lebendiggcbarend und wird in dem ostlichcn Teil 
der USA und selbst in Kanada gefunden. Farbe beige/ 
braun; Lange bis 40 cm. 
Diadophis punctatus: kleine braunschwarze Schlange 
mit hellgelbem Ring hinter dem Kopf; frisst Wiirmer. 
De Bauchseite ist gelb bis rotlich gefarbt, was jedoch 
vom Fundort abhangt. Kommt vor in dem 6s(lichen 
Teil der U.S.A. bis in Kanada. Lange bis 45 cm. 
Lampropeltis triangulum elapsoides ,,K6nigsnatter" — 
eine der schdnsten Schlangen, die der giftigen Korallen-
schlange Micrurus sehr ahnlich ist- Der Unterschied 
besteht darin, dass Lamprop.eltla einen rot/schwarzen 
Kopf hat und dass das erste Band gelb ist, wahrend die 
folgenden Bander schwarz, rot, schwarz, gelb usw. sind. 
Dagegen ist bei der Micrurus der Kopf schwarz, das 
erste Band gelb und die folgenden Bander schwarz, gelb, 
rot, gelb, schwarz, gelb, schwarz, gelb, rot, gelb usw. 
Vorkommen: Sud-Ost-Amerika. Lange bis 50 cm. 
Frisst vorzugsweise Schlangen. 
Natrix sipedon: wie aus dem Namen schon hervorgeht, 
gehort diese Schlange zu der Art der heimischen 
Ringelnatter Natrix n. helvetica. Man behauptet manch-
mal, dass diese Schlange leicht giftig sei. Das Tier 
ist sebr schon; Grundfarbe braun in Abstufungen 
von hell- bis ziemlich dunkelbraun, teilweise rot 
gefleckt. Ausgewachsene Exemplare sind ungefahr 60 
cm lang; Futter: Frosche, kleine Fische und Mdlche. 
Temperatur 20/30 Grad. Ein geraumiger Teich im 
Behalter ist erwiinscht. Die Schlange ist lebendig-
gebarend und kommt vor in dem ostlichcn Teil 
der USA. 
Farancia abacura: diese Schlange, ebenfalls aus den 
USA, dort ,,Schlammschlange" genannt, ist sehr schon. 
Lange bis 1.25 m; Rucken hell schwarzglanzend, 
wahrend die Bauchseite rot ist mit schwarzer Flecken-
zeichnung. Sehr merkwurdig ist das Spitzende der 
Schwanz. Futter: Frosche, kleine Fische aber haupt-
sachlich Mdlche. Ein Teich im Behalter ist unbedingt 
erforderlich. 
Ahaetulla nasuta: diese wunderbare griine Baum-
schlange aus Indien auch wohl Baumschnuffler oder 
Peitschenschlange genannt, kann eine Lange von 1 m. 
erreichen. Das Tier hat eine durchschnittliche Dicke 
von 1 bis \Yi cm. Besonders auffallend ist die Schnuf-
felnase; eine spitz ausgewachsene Verlangerung des 
Oberkiefers. Die Baumschlange benotigt einen gerau-
migen, gut bepflanzten Behalter, frisst hauptsachlich 
Eidechsen, Temperatur etwa 30 Grad, grosse Luft-
feuchtigkeit. Sie ist etwas giftig, doch fur Menschen 
ungefahrlich, da die Giftzahne hinten im Maul liegen 
(Opisthoglyph). Als Hinweis fur die FQtterung dicne, 
das Lacerta agilis nicht begehrt sind, degegen Lacerta 
vlvipara und L. muralis als Beute angenommen werden. 
Hin und wiedcr kommen auch Ma use in Frage. 
FROSCHE: 
Phyllomedusa rohdei: dieser aus Brasilien stammende 
Laubfrosch oder Maki-Frosch wird ungefahr so gross 
wie der bekannte europaische Laubfrosch Hyia a. 
arborea. Der Maki-Frosch is meistens grun, doch kann 
auch je nach der Umgebung sehr schon braun sein. 
Die Innenseite der Vordcr- und Hinterbeine ist 
orange mit violetten Querbandern. Abends geht dieser 
Frosch auf die Jagd auf Insekten. Temperatur durch-
schnittlich 25 Grad. Nachts kann Ruckgang der Tem-
peratur bis 10 Grad nicht schaden. Bei eimgen Mit-
yliedern habcn Maki-Frosche sich als leicht haltbar 
erwiesen. 
Hyla taber: ein viel grosserer Laubfrosch auch wohl 
Schmiede genannt, da das Quaken dem Schlagen mit 
einem Hammer auf den Amboss ahnlich ist. Dieser 
Frosch wird ungefahr 9 cm. gross, hat auch die 
Mdglichkeit eines Farbwechsels. Im Dunkeln ziemlich 
dunkel, manchmal braun/rot, wahrend tibertags die 
Farbe meistens leimgelb ist. Hyla taber ist ein Tier, 
das sich mit allcrlei Insekten und Schmettcriingen 
nahrt. Dieser Frosch benotigt ein geraumiges Terra-
rium, wo seine Springlust befriedigt werden kann und 
womit andererseits vermieden wird, dass die sehr 
empfindliche Nasc verletzt wird. Temperatur tibertags 

ca 25 Grad, nachts auch etwas niedriger; grosse Luft-
leuchtigkeit. Interessant ist die Brutversorgung. Das 
Weibchen baut in zwei Nachten ein Nest im Wasser 
mit einem Durchschnitt von ca 30 cm. Lange und 10 
cm. Hohe. Die Innenseite und der Boden werden mit 
dem Bauch glattgemacht. In der dritten Nacht folgt 
die Bcfruchtung und Eiablage. Danach verlassen Mann-
chen und Weibchen den Brutort und uberlassen der 
Natur die weitere Entwicklung. 
Hyla versicolor: Dieser stark farbwechselnde Frosch 
aus den USA erreicht eine Grosse von etwa 5 cm. Der 
Farbwechsel ist auffallend. Es wurde beobachtet von 
schwarz bis leicht grau, hellgriin und dunkelgriin. 
Der Bauch ist schmutzig weiss und die Innenseite der 
Pfoten gelb-orange. Sind leicht zu halten, fressen 
Insekten, quaken nur sehr schwach. Temperatur etwa 
20° C. Man behauptet, dass das Hautsekret giftig sei. 
Etwas Endgultiges hierubcr ist nicht bekannt und 
Erfahrungen in dieser Hinsicht werden von der Redak-
tion gem erwartet. 
Hyla cinerea: fur diesen amerikanischen Laubfrosch 
gilt dasselbe wie fur den Hyla versicolor, nur die 
Farbe ist meistens grun und der Frosch ist schlanker; 
ausserdem wird ihm kein Gift zugeschrieben. 
Microhyla carolinensis: dieser Zwergfrosch lebt im 
sudlichen Teil Amerikas und zwar hauptsachlich in 
Sud-Ost und den ostlichcn Gebieten der U.S.A. Er 
erreicht nur eine Grosse von etwa 2 cm. Auffallend 
ist der spitze Kopf, deswegen wird er auch ,,Engmaul-
frosch" genannt. Frisst kleine Insekten. Viel ist nicht 
bekannt. 
Leptodactylus pentadactylus: Dieser grosse Frosch 
„Pfeiff-frosch" stammt aus Brasilien. Farbe dunkel-
braun; an Innenseite der Pfoten und auf den Flanken 
schdne rote Flecke. Das Mannchen ist erkennbar an 
2 bis 3 spitzen Hornwarzen auf jeder Brusthalfte. Die 
Armmuskel sind sehr stark entwickelt. Die Tiere 
fressen ausserordentlich viel; Insekten, aber auch 
Fleisch, Mause und selbst Reptilien und kleine Vogel. 
Grosse etwa 20 cm. Temperatur 20—25 Grad. 
SCHILDKROTEN: 
Testudo elegans: diese Schildkrote lebt in Indien in 
trockenen Gebieten bei hohen Tempera turen, kann 
eine Grosse von 50 cm erreichen und frisst Pflanzen. 
Im Hochsommer kann sie ruhig im Garten leben. 
Kachuga tecta oder Dachschildkrote aus Indien: 
Wasserschfldkrote, lebt im hellen, warmen Wasser, 
am liebsten nicht unter 25 Grad; frisst Pflanzen und 
ist sehr schon. Kann Grosse von etwa 25 cm erreichen. 
EIDECHSEN: 
Anolis carolinensis oder Rotkehlanolis lebt im Suden 
der Vereinigten Staaten, besonders in Florida, in Baumen 
und wird ungefahr 20 cm. lang. Farbe braun bis hell-
griin. Sehr hiibsches Tier, einfach zu halten, frisst 
Insekten und kann durch die Fusskonstruktion Glas-
scheibcn hinauflaufen. Temperatur 20—30 Grad. Das 
Mannchen hat einen sehr schdnen Kehllappcn an der 
Kehle, welcher bei Aufregung deutlich zu sehen ist. 
Polychrus acutirostris oder Spitzkopfleguan: kommt 
aus Brasilien. Korper etwa 20 cm, Schwanz etwa 30 cm 
lang. Eine ruhige Baumechse, beige/braun, ahnelt in 
verschjedener Hinsicht dem Chameleon weil die 
Augenglieder zu einem Kegel verwachsen sind 
und eine kleine 6ffnung an der Spitze haben und weil 
sie ausserdem den Korper sehr stark abplattcn kann 
und schliesslich auch einen Kehtsack besitzt. Tempe-
ratur 25—30 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit erwiinscht; 
frisst Insekten, hin und wieder auch etwas Obst. 
Polychrus marmoratus oder Buntleguan: ebenfalls aus 
Brasilien, ist dem Spitzkopfleguan sehr ahnlich, ist 
aber grim und der Kopf ist wesentlich breiter. Im 
ubrigen gelten fur diesen Leguan die gleichen Be-
dingungen. 
Uranoscodon superciliosum oder Mopskopfleguan: 
wurde ebenfalls aus Brasilien importiert, lebt haupt-
sachlich in Baumen an Flussen und Bachen, ist dunkel-
gefarbt mit schdnen braunen Augen; lauft oft sprungs-
weise, frisst gerne Mehlkatcr und andere Insekten, 
manchmal auch kleine Eidechsen; benotigt Luftfeuch-
tigkeit und ist ein ausgezeichneter Schwimmer. Tem-
peratur mindestens 18 Grad, hohere Temperatur ist 
besse/. 
Colotes versicolor oder Indische Schonechse: ein sehi 
schdnes Tier mit einer wahren Farbenpracht. Leidei 
frisst sie kleine Echsen und ist ein richtiges Raubtier. 
Eine hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist not-
wendig, Es gibt verschiedene Arten, welch e die 
die Importstelle importiert hat waren nicht langer als 
30 cm einschliesslich Schwanz, doch auf Ceylon ist 
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diese Art wesentlich grosser, selbst mit einer Lange 
von etwa 45 cm. 
Gecko gecko: der beriihmte Tokeh aus den Tropen. 
Schone Nachttiere, bis 25 cm lang, grau mit roten 
Flncken. Den Namen Tokeh verdankt diese Echse dem 
Laut, den dieses Tier nachts horen lasst. Frisst Insek-
ten, kleinere Echsen und sogar junge Mause. 
Varanus llavescens: dieser Waran wurde auch aus 
Indien importiert. Dieses Tier eignet sich nicht sebr 
fQr ein Terrarium, da es bis 1.50 m lang werden 
kann. Grabt gera und benotigt einen grossen Teich, 
wo von Zeit zu Zeit ubernachtet wird. Die Farbe ist 
gelblich/braun. Temperatur 30—40 Grad., frisst kleine 
Saugetiere und Fleisch. 
Ameiva ameiva: diese schone griine Echse kommt in 
Brasilien und Guyana vor and gehort zu der Art der 
Tejiden; wird ungefahr SO cm lang und hat eine sehr 
schone Zeichnung. Grabt gem. Temperatur 25—30 
Grad. Lebt am Waldrande, frisst Insekten und junge 
Mause, auch kleine Echsen werden nich verschmaht! 
Ameiva undulata: dieses Tier ist mit Hinsicht auf 
den Korperbau der Ameiva ameiva sehr ahnlich, doch 
viel kleiner. Die Kehle ist oft sehr schon braun/rot 
gefarbt. Lange bis 20 cm. Temperatur 20—30 Grad. 
Frisst Insekten. 
Diploglossus tcnuiiascialus: ein kleiner Skink auf den 
ersten Blick weil diese Art besonders stark der Familie 
der Scincidae ahnelt, gehort jedoch zur Gattung der 
Ansru/dae und ist der europaischen Blindschleiche 
fAnguis Iragilts) verwandt. Farbe dunkelbraun bis 
schwarz mit hellen gelben Querstreifen, frisst Insek-
ten aber auch kleine Echsen. Im Aprilheft hat Herr 
Reyst seine Erfahrungen mit diesem Tier mitgeteilt. 
Tropidurus semitaenialus: fur diesen schdnen Leguan 
verweisen wir nach dem Marzheft, wo unser Herr 
Reyst einen interessanten Artikel mit Foto diesem 
l.eguan gewidmet hat. 
Mabuya mabouya: dieser Skink gehort zu der grossen 
Familie der Scincidae, welche besonders in Afrika und 
Asien vorkommt. Dieses Tier kommt jedoch aus 
Brasilien und man findet es dort uberall zwischen 
Steinen im Gestrupp und Waldrander. Temperatur 
25—30 Grad. In der Lileralur ist hieniber nich viel zu 
finden. Erfahrungen werden daher gern erwartet. 
Ferner erhielten wir zwei Tiere mit den Namen „Dick-
kopfanolus". Es konnte sich handeln um Anolis 
cybofes. Dass es aber keine Anolis sind, kann man 
sofort sehen. Es konnten junge Uranoscodon super-
ciliosum sein, doch auch junge Enyalis catenatus. Die 
Tiere kommen aus Brasilien. Die Zeichnung auf dem 
Rucken ist die der Anolis cyboles aber sehr ahnlich. 
Vielleicht kann einer unserer Mitglieder uns helfen. 

Viiv ie rteactie e» liet secretam&t 
Op de laatst gehouden bestuursvergadering is aan 
mevr. M. J. Klynstra-Semplonius op haar verzoek eervol 
ontslag verleend als redactrice van ons maandblad. 
Het moet ons van het hart, dat wij haar met lede ogen 
zien gaan, doch, waar zij geen tijd meer heeft, zich 
geheel en al aan ons blad te wijden, heeft het bestuur 
geen andere uitweg gezien dan haar verzoek om ontslag 
in te willigen. 
Een woord van dank aan mevrouw Klynstra is hier 
zeker op zijn plaats. Immers, in de anderhalf jaar, dat 
zij de redactie voerde, is zij er in geslaagd ons blad, 
ook toen het weer maandelijks ging verschijnen, op 
tijd klaar le krijgen, zodat het op tijd kon worden 
vcrzonden. 
Momenleel zit Lacerta dus eigenlijk zonder redacteur. 
In de bestuursvergadering heelt ondergetekende zich 
bereid verklaard de redactie tijdelijk over te nemen, 
totdat een nieuwe redacteur zou zijn gevonden. Boven-
dien werd een redactiecommissie ingesteld, bestaande 
uit ondergetekende, de heer R. M. Meyer (2e secre-
taris), de heer J. A. Otte (voorzitter van de werkgroep 
Amsterdam) en de heer J. Nedermeyer, die altijd ons 
blad verzendt. 
Inmiddels heeft de heer Wijffels zich bereid verklaard, 
om in oktober of november a.s. de redactie van 
Lacerta weer op zich te nemen. Nadere bijzonderheden 
hierover zullen nog worden bekend gemaakt. 
Voorts is er in bovengenoemde bestuursvergadering 
besloten, de jaarlijkse algemene ledenvergadering in 
September te doen plaatsvinden en wel in Utrecht, 
omdat dit voor iedereen gemakkelijk te bereiken is. 
De datum is vastgesteld op zaterdag 17 September. 
Nadere bijzonderheden hierover moeten nog volgen, 
doch wij kunnen u al wel verklappen, dat de heer 
Th. Cornelissen uit Haarlem zich bereid heeft ver-
klaard op deze jaarvergadering zijn met kleurendia's 
gelllustreerde lezing over Reptielen en Amphibien uit 
Alrika te houden. Reserveert u dus alvast deze datum. 
Met vriendelijke groeten, 

uw le secretaris, M. van Rekum. 

Vual en d<tn.i vs\ 
Ons lid G. F. Mos, Schwerinkadc 47, Loosduinen, biedt 
te koop aan: mool solide insectarium, geheel van 
stevig hoekijzer, geplaatst op een bijpassende tafel. 
Maten: 40 x 40 x 60 cm hoogte. Tafelhoogte SO cm. 
Ruiten schuivend en uilneembaar. Prijs / 25,—. 

Vak&ydks 
Uw le secretaris/redacteur zal met vakantie 
afwezig zijn van 7 t.m. 28 juli. 
Onze importeur, de heer J. L. van Heusden, 
zal vermoedelijk de eerste veertien dagen van 
juli afwezig zijn. 
In deze periode zullen er dus geen dieren kun-
nen worden verzonden. 

Verhuiity cA- r . r̂ eijit 
Met ingang van 19 juli I960 zal de heer A. T. 
Reijst, bibliothecaris van „Lacerta", verhuisd zijn 
van Hoogstraat 47, Koog a. d. Zaan naar Willem 
de Zwijgerstraat 86, Castricum N.H. Gironr. 
blijft 310551, telefoon wordt later in „Lacerta" 
bekend gemaakt. 

REPTIELEN - AMPHIBIEEN 
Importen van terrariumdieren uit alle werelddelen. 

DfJ, W. DE ROVER Prijslijst gaarne op aanvrage, gratis 
Sprielderweg 2 - Putten (Gld.) 
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DE GROENE LEGUAAN 
(Iguana iguana iguana) 
Een zeer fraaie hagedis. die de Importdienst op 
bestelling kan leveren, is de Groene Leguaan 
(Iguana iguana iguana). Van deze soort wor-
den zeer jonge dieren ingevoerd, die er zo aar-
dig uitzien, dat elkc toeschouwer bij de annblik 
van deze baby's op slag vertedcrd is en ze zo 
zou willen mcenemen. 
Deze leguanntjes zijn voornamelijk plantencters, 
die een ruim terrarium op prijs stellen. De tem-
peratuur mag overdag beslist niet lager zijn dan 
25° C en liefst nog wat hogcr. Maar des nachts 
mag de temperatuur wat dalen, ongeveer tot IS 
a 20° C. 
Het zijn echte zonaanbiddcrs en het beste is, 
om ze elke dag een, niet door glas doodge-
filterd, zonncbad te geven. Een flinke, warmte-
stralende lamp kan op zonloze dagen als surro-
gaat dienen. Beter is het echter om dan een 
hoogtezon te gebruiken. maar dat is helaas een 
vrij kostbaar apparaat, dat niet icdere terra-
riumliefhebbcr bezit. Bij gcbrek aan edit zon-
licht of een hoogtezon kan men wekelijks ook 
2 a 3 druppels vitamine A-D toedienen. Men 
voorkomt hiermede beenderverweking of de 
soms plotseling optredende verlammingsver-
schijnselen, vooral als men wekelijks ook nog 
een beetje kalk door het vocdsel mengt. 
Als voedsel is allerlei zacht en zoet fruit bui-
tengewoon geschikt. Vooral als het ,,ovcrrijp" 
is. Bananen zijn uitstekend. Verder allerlei 
zachte bladeren, zoals sla, kool, enz. Deze bla-
deren moet men echter altijd vers en fris toe-
dienen. Dus geen verlepte groente of zomaar 
wat groenteafval. Ook worden allcrlei soorten 
bloemen, zoals Leeuwebck en grasklokjes 
(Campanulasoorten) graag gegeten. Hoc meer 
afwisseling men in het menu brengt hoe beter 
het voor het dier is en hoc beter het dier zal 
eten. Van tijd tot tijd verorberen zc ook graag 
wat dierlijk voedsel, b.v. enige meelwormen. 
Daar het plantenetcrs zijn zullen ze zich ook 
wel eens aan de tcrraritimplanten vergrijpen, 
vooral aan dc pas uitgekomen knoppen en loten. 
Een beplanting met planten, die harde, leer-
achtige bladeren hebben, b.v. bromelia's, de 
Hoya carnosa, enz.. is voor een leguanenterra 
rium dan ook aanbcvclenswaardig. 
Hun dorst stillen deze dieren door het oplikken 
van druppels van de bladeren, zodat men min-
stens eenmaal per dag de planten goed moet 
sproeien. 
Deze dieren. die bij een goede en zorgvuldige 
behandeling zeer vlot groeien, leren hun ,,baas" 
al spocdig kennen en ze worden dan ook zeer 
vlug handmak. Ook geven ze er blijk van hun 
omgeving goed op tc nemen. Grappig is hun 
nieuwsgierighcid ten aanzien van dc gebeurte-
nissen, die er in de kamer, waarin het terrarium 
zich bevindt. plaats vinden. 
Als zij groter worden vereisen ze een groot 
terrarium met goede klimmogelijkheden. Deze 
ca. 30 cm van kop tot staart metende baby's 
kunnen bij een oordeelkundige vcrzorging op-
groeien tot majestueuze dieren met een lengte 

van meer dan 1.50 m. Een goede vijvcr mag 
dan niet ontbreken, want vele leguanen houden 
ervan om van tijd tot tijd een bad te nemen. 
Het water in deze vijvcr vervuilt snel, want 
veelal excrcmentcren ze juist boven de vijver, 
zodat men het water van dc vijvcr nog al vaak 
dient te vcrversen. 

s 
t 

\ 
•. 

!ana iquana iguana 
Foto L. Wijffels. 
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M. van Rekum, Amstelveen: 

Een handige vliegenval 
In deze tijd van het jaar behoeven wc ons geen 
zorgen tc maken wat bctreft het voedsel voor 
onze insectenetende dieren. Er is thans volop 
te vangen en het enige bezwaar dat aan het 
vangen vcrbonden is, is het gcbrek aan tijd, 
waar vele leden mee hebben te kampen. Im-
mers, niet iedercen kan er 's middags of 
s avonds op uit gaan om zich met een sleepnct 

een hoeveelheid zgn. weideplankton te ver-
schaffen. Maar als men even de tijd heeft, moet 
men er toch zoveel mogelijk met het sleepnet 
op uitgaan, want beter en afwisselingsrijker 
voedsel is er niet. U zult verstcld staan van de 
verscheidenheid aan insecten, rupsjes. spinnen 
en sprinkhanen, die U op deze manier buit 
maakt. Een nadeel is soms. dat verschillende 
soorten kevers en torren, o.a. lievcheersbeestjes, 
absoluut niet worden gegeten en soms zitten er 
wel eens insecten tussen, die schadelijk zijn 
voor de planten. 

Vliegen worden echter door bijna alle reptielen 
en amphibien graag gegeten. En om vliegen tc 
vangen hoeft U werkelijk geen tijd over te heb-
ben. Intcgendeel, U kunt ze vangen terwijl U 
rustig met iets anders bezig bent, ook als U 
midden in een grote stad woont. 
Een vliegenval is zeer gemakkelijk zelf tc ma-
ken. U neemt een plaatje hardboard, triplex of 
beter nog een plaatje multiplex van 25 x 25 cm. 
In het midden zaagt U een rond gat uit met een 
middellijn van 10-12]^ cm. Hierop bevestigt LI 
een metalen huishoudzeef met dezelfde of een 
iets grotere doorsnee en wel zo, dat de bolle 
kant naar boven komt. In de zecf wordt in het 
midden een gat geknipt met een doorsnee van 
ca. \l/2 cm. 
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Aan de zijkanten van het plaatje multiplex be-
vestigt U een paar plankjes van ca. 20 cm 
hoogte. zodat U het model van een kistje krijgt. 
De bovenzijdc van dit kistje wordt voor 3/4 
met horregaas bespannen en het rcstcrende 1/4 
gedeelte voorzien van een schuivend plankjc 
triplex, hardboard of een plaatje glas. Aan de 
onderzijde bevestigt U op 2 tegenovergestelde 
kanten 2 latjes met een dikte van ca. 2 cm en 
de vliegenval is klaar. 
Op een zonnige pick in de tuin of op het bal-
kon zet U het ding neer, zo, dat de latjes aan 
dc onderzijde naar dc wind zijn gekecrd. Onder 
de zecf Iegt U een stukje rauw vices of een 
viskop als aas neer. 
De vliegen komen op de gcur van het aas af, 
leggen hierop hun eieren en vliegen weer naar 
het licht toe, d.w.z. naar boven, door de zeef 
hcen, in de val. Het verdient aanbeveling om 
in de zcef een stukje spons nccr te leggen. dat 
goed natgehouden wordt om tc voorkomen, dat 
de vliegen bij felle zonncschijn van dorst om 
zouden komen. Een geheel glazen afdekking 
van de val is ook uit den boze, daar dan de 
temperatuur in dc zon te hoog wordt en dc 
vliegen van de warmte doodgaan. 
Als U 's avonds thuis komt van Uw werk zult 
U versteld staan van de hoeveelheid vliegen, 
die U gevangen hebt. Door het plankjc of het 
glasplaatje iets te verschuiven kunt U de vlie-
gen b.v. in een jampotje opvangen en dit in het 
terrarium zetten. Als U een groot terrarium 
hebt, kunt U zelfs dc gehele vliegenval er in 
zetten. Ik ben er zekcr van dat U zult genieten 
van dc levendighcid waarmec Uw dieren zul-
len jacht maken op dit voedsel. dat U op zo'n 
gemakkelijkc manier voor hen buit mnakte. 
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De artikclen van dit nummcr en de daarbij bc-
horendc foto's zijn van dc hand van M. van 
Rekum te Amstelveen, tenzij anders vcrmcld. 

Tot onze spijt zijn wij genoodzaakt in ons 
augustusnummcr enige royementen wcgens 
wanbctaling bekend tc maken. Door promptc 
betaling kan dit nog worden voorkomen, 
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