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In het augustusnummer hebt U kennis kunnen 
nemen van de gedragingen van Anolis in het 
terrarium. Zelf heb ik ook jaren lang verschil-
lende Anolissoorten in mijn terrarium gehad 
en ben daardoor in staat geweest de gedragingen 
van deze dieren onder allerlei omstandigheden 
gade te slaan. Mijn ervaringen zijn precies 
hetzelfde als de heer Wijffels in zijn artikel 
weergeeft. Ik ben het dan ook geheel met hem 
eens. 
De gedragingen, zoals de heer Wijffels deze 
beschreef, gaan inderdaad op voor de Anolissen 
die mijn terrarium bewoonden en nog bewonen. 
Het is mij echter opgevallen, 
dat het kopknikken bij de ver-
schillende soorten onderling af-
wijkingen vertoont. De ene 
soort knikt met heftige, korte 
rukjes, terwijl andere soorten 
dit langzaam, haast statig doen 
en de keelwam langzaam uit-
stulpen. 
Het grote probleem bij het 
houden van verschillende Ano-
lissoorten is, zoals de heer 
Wijffels ook aangeeft, de 
onderlinge verdraagzaamheid. 
De twee kortkoppige Anolis-
sen, Anolis sabanus en Anolis 
extremus, zijn verwoede vijan-
den. Anders is het met de kort-
koppige A. sabanus en de 
langkoppige A. carolinensis: 
die negeren elkaar. Nu zou 
men denken dat de kortkop-
pige A. extremus en de lang-
koppige A. carolinensis dit 
ook zouden doen, maar deze 
zijn weer vi janden1) . 
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Persoonlijk vind ik Anolis extremus de mooiste 
hagedis. die ik bezit. Hij heeft een bijzondere 
kleurwisseling en is exotisch van vorm. Hij is 
echter beslist niet vcrdraagzamer dan A. sabanus, 
zoals wel wordt beweerd. De A. sabanus is 
echter ook zeer fraai van uiterlijk en als men, 
zoals ik, geen ruimte heeft om beide soorten 
apart te houden, probcert men allicht om deze 
vechtersbazen toch bij elkaar in een ierrarium 
te houden. 

die goed beplant worden en waarvoor nog 
enkele klimplanten grocien, waardoor als het 
ware een natuurlijk gordijn wordt gevormd. Aan 
beide kanten van het gordijn is een ruim jacht-
gebied en een rustplaats, die door kleine straal-
lampjes wordt beschenen. Het ,,gordijn" maakt 
het terrarium voor de toeschouwer niet onover-
zichtelijk. De dieren komen natuurlijk vaak door 
het plantengordijn heen. doch vluchten, zodra 
zij door hun buurman worden aangevallen, 
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„Hct gordijn" foto C. S. Gouda - Utrecht. 

Na veel experimenteren is het mij eindelijk 
gelukt om beide soorten in een terrarium samen 
te houden. Hiervoor is het nodig, dat de dieren 
ieder een ruim territorium hebben en dat zij 
elkaar niet bij de minste of geringstc beweging 
reeds opmerken. Dit is in een groot ierrarium 
gemakkelijk te verwezenlijken door tegen de 
achterwand (in mijn geval een rotswand) als 
het ware zuilen op te bouwen van eikestobben. 

langs allerlei omwegen achter het beschermende 
..gordijn" en onttrckken zich aan het oog van 
de, zijn territorium vcrdedigendc. aanvaller. Zij 
behoeven zich zodoende niet in een schuilhoek 
terug te trekken om dan, zodra ze weer ontdekt 
worden, weer op de vlucht te moeten gaan. 
Indien er geen afscheiding van tcrritoria in het 
terrarium is aangebracht, blijft het ene dier het 
andere vervolgen, zodat men het zwakkere dier 
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op den duur bijna niet meer te zien krijgt en dit 
wegkwijnt. Bij een afscheiding door het boven-
omschrevcn „gordijn" krijgt men als uiteindclijk 
resultaat, dat ieder dier voor zich een plants 
naast het ,,gordijn" krijgt, dat als eigen terri-
torium wordt beschouwd en waarin de buurman 
niet wordt toegelaten. 
Enige tijd heb ik drie soorten bij elkaar ge-
houden die elkaar wel konden zien. Dit duurde 
echter niet langer dan twee maanden. Het :s 
m.i. wel de moeite waard nan dit experiment 
enkele woorden te wijden. A. sabanus was dc 
baas in het terrarium en A. extremus kreeg geen 
kans om A. carolinensis na te jagen, omdat 
A. sabanus de A. extremus dan direct najoeg. 
Deze dieren heb ik enkele dagen bij elknnr ge-
laten. zodat de rangorde A. sabanus, A. extremus 
en A. carolinensis bij de dieren was ingebur-
gerd. Toen heb ik de A. sabanus vervangen 
door een andere A. sabanus, die bang was 
voor A. extremus. A. extremus zag deze A. 
sabanus echter aan voor de oorspronkelijk aan-
wezige A. sabanus, met als resultaat, dat nllcs 
voor elkaar wegliep en zij geen van dricen de 
moed hadden elkaar te vervolgen, tot nn pl.m. 
twee maanden A. extremus het bedrog ont-
dekte. Toen was er geen houden meer aan. 
De Anolisvrouwtjes zijn onderling veel ver-
draagzamer. Zij kunnen wel zeer agressief rea-
geren op elkaar, maar meestal blijft het bij 
dreigen. Zelden komen ze tot een werkelijk 

Het doden en prepareren van reptielen en 
amphibien is in het algemeen gesproken niet 
moeilijk. Onderstaande gegevens zijn ontleend 
aan de eisen die worden gesteld door dc bc-
kendste musea en instituten van Europa en 
Noord-Amerika. 
Het doden van reptielen en amphibien geschicdt 
het eenvoudigst door hen eerst te bedwelmen 
met aether of chloroform. 
Men brengt daartoe een met aether doordrenkte 
prop watten in een afgesloten ruimte, b.v. een 
blik of een dichtgebondcn plastic zak. wnnr 
men eveneens het te doden dier in doet. Denk 
jchter aan brandgevaar, want aether is zeer 
vluchtig en brandgevaarlijk. Men kan het dier 
niet bedwelmen door het alleen maar een in 
aether gedrenkte prop watten op de neus te 
houden. Een afgesloten, luchtdichte ruimte is 
absoluut vcreist. Voor gecko's mag deze ruimte 
niet te klein zijn, daar zij anders vaak hun staart 
afwerpen. 

gevecht. Het zijn bijzonder gezellige diertjes 
en ze zijn naar mijn mening ook wat sneller en 
bedrijviger dan de mannetjes en minder schuw. 
Na enige tijd komen ze uit uw hand eten en 
springen zelfs op de hand om een lekker hapje 
weg te halen. 
Ik ben echter van mening dat de dieren niet 
zo mak moeten worden gcmaakt, vooral niet, 
als men hun natuurlijke gedragingen wil obser-
veren. Dit kan alleen maar, als we hun een 
juiste omgeving geven, of althans trachten deze 
zoveel mogelijk te benaderen. 

'] NOOT VAN DE REDACTIE 
Zoals dc heer Gouda in dit artikel opmerkt zijn er bij 
de verschillende Anolissoorlen individuele verschillen. 
Uw redacteur heelt de ervaring, dat A. sabanus 
A. carolinensis absoluut niet negeerdc, doch inlegen-
deel deze soort zeer fel najoeg, zodat er zeer Wilde 
vechtpartijen ontstonden en A. sabanus zich tot de 
absolute alleenheerser van het terrarium opwierp. In 
dit verband maak ik U ook opmerkzaam op de ervaring 
van de heer Gouda, dat een A. sabanus de baas speelde 
over een A. extremus, terwijl een andere A. sabanus 
juist voor A. extremus diep ontzag koesterde. Er zijn 
dan ook m.i. geen vasle regels, waaraan men met 
stellighcid kan ontlenen, dat deze en die soort Anolis 
wel en andere soorten niet met elkaar gehouden kun-
nen worden. Met veel meer recht kan men zeggen, 
dat Anolissen onder elkaar zeer onverdraagzaam zijn 
en dat men de verschillende soorten beler apart in 
kleinere terraria kan houden. Beschikt men echter 
over een ruim terrarium, dan kan een ,.gordijn" zoals 
de heer Gouda dat beschrijlt, inderdaad veel nut 
hebben om vechtpartijen te voorkomen. 

Zodrn dc dieren bewusteloos zijn, doch zo, dat 
het hart nog pulseert, worden zij uit de aether-
damp verwijderd en onmiddellijk in 60—80 % 
alcohol overgebracht. Indien men dc dieren 
langer in de aetherdamp zou laten, treden er 
verkrommingen op, die door bepaalde spier-
contrncties worden vcroorzaakt en die de waarde 
van het preparaat doen dalen. Vooral slangen 
kunnen sterk misvormd worden. Deze contracties 
treden echter niet op, indien men een mengscl 
van gelijkc delen aether of chloroform en ijsazijn 
gebruikt. Men moet echter bij het klaarmaken 
van dit mengscl de ijsazijn zeer langzaam bij de 
aether of chloroform gieten, aangezien cr tijdens 
het mengen vrij veel rcactiewarmte vrijkomt. 
Niettemin dienen de dieren, vooral in warme 
streken. onmiddellijk nn dc dood in een vat met 
alcohol te worden overgebracht en men dient 
er steeds voor te zorgen. dat de dieren geheel 
onder de vloeistof staan. 
Een minder elegante doch ook zeer doclmatige 
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door Drs. C. J. Marinkelle - Den Haag 
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manier om dieren te doden is hen zonder meer 
in de alcohol of formaline-oplossing tc werpen 
en cr voor te zorgen, dat het dier niet boven 
de vloeistofspiegel uit kan komen. Amphibien 
kunnen zeer snel gedood worden door met een 
stevige nanld door het achterhoofdsgat dc her-
senen te verwocsten (dcccrebralic). Geruime 
tijd na de dood blijven dan nog spicrcontracties 
optreden. Bij enige oefening kan men deze 
methode toepassen zonder ook maar de minste 
tekenen van beschadiging te veroorzaken. 
Men brengt de naald snel in de gleuf tussen dc 
schedel en de eerste halswervel in de richting 
van dc neus. Deze gleuf is duidelijk zichtbaar 
als men de kop fors naar voren (dus buik-
waarts) buigt. 
Ten slotte kan men deze dieren snel doden 
door hen een aether-, alcohol-, formaline- of 
benzine-injectie in het hart te geven. Hiertoe 
brengt men de naald diep in op de plaats waar 
men de sterkste hartslng waarneemt. liefst zelfs 
nog iets daarboven. 
Schildpadden verliezen pas na enige uren het 
bewustzijn bij gebruik van aether of chloro-
form. De snelste wijze van doden van deze 
dieren bereikt men door een grote dosis alcohol-
formaline in geconcentreerde vorm rechtstreeks 
in het hart te injccicrcn. Men brengt daartoe 
een stevige injectienaald tussen hals en voorpoot 
in en richt de naaldpunt centraal naar het 
centrum van het lichaam op een afstand van 
1/3 van de lichaamslengte achter de voorzijde 
van het buikschild. 
Voor dc definitieve conscrvering kan men iedere 
soort alcohol gebruiken, die men door middel 
van een lont kan doen ontbranden. Zelfs ge-
wone brandspiritus en desnoods zeer sterke 
alcoholische dranken zijn bruikbaar. De kleur 
is van weinig belang, daar de meeste kleurstoffen 
door actieve kooi of door zonlicht aan dc alcohol 
kunnen worden onttrokken. 
In tropische streken verdient 70 % alcohol de 
voorkeur boven de 60 % alcohol. Brandspiritus 
van 92-^97 % kan men verdunnen door aan 
100 delen hiervan ongeveer 30 delen water toe 
te voegen. Soms ontstaat daarbij een mclkachtige 
troebeling, die echter van geen betekenis is. 
Indien men vele dieren of grote dieren tezamen 
in een vat met alcohol heeft gebracht, verdient 
het aanbeveling de alcohol na enige dagen te 
verversen of te vermengen met sterkere alcohol, 
aangezien het lichaamsvocht van de dieren de 
oorspronkelijke aanwezige alcohol te veel heeft 
verdund. 
In noodgevallen mag men ook onverdunde 
brandspiritus gebruiken. Kleine dieren (tot 7 
cm) kunnen zonder verdere behandeling on-
beperkt in de alcohol bewaard blijven. 
Grotere dieren dienen met sterke alcohol (90— 
9 7 % ) door middel van een injectiespuit te wor-
den ingespoten. Het beste kan men de injectie-
naald door de spier om de anus heen, diep in 
het lichaam steken en de naald al spuitende 
langzaam weer terug trekken, zodat de gehele 
lichaamsholte met alcohol wordt opgevuld. 
Zodra het dier een abnormaal dikke vorm dreigt 
te krijgen beeindigt men de injectie. Slangen 
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Chameleons, gereed voor verzending. 
foto C. J. Marinkelle. Den Haag. 

spuit men in door de naald om dc 10 cm tussen 
de buikschilden door te steken. Bij zeer grote 
dieren spuit men ook de extremiteitcn, hals en 
staart met de alcohol in en desnoods ook nog 
tussen de ogen en andere vliezige delen. Het 
verdient aanbeveling deze alcohol-injecties pas 
enige uren na de dood toe te passen. aangezien 
er anders kans is op heftige bewegingen, vooral 
bij het inspuiten van slangestaarten. 
Inplaats van de inspuitingen met alcohol kan 
men ook de buikhuid in de lengterichting open-
knippen om hierdoor de alcohol toegang tot de 
lichaamsholte te verlenen. Bij grote dieren moet 
men ook de ledematen en de staart aan de 
onderzijde insnijden. De anus dient men met 
een z.g. ringsnede te sparen en ook verdient 
het aanbeveling de mediaanlijn te spnren, door 
er even naast tc snijden of te knippen. 
Men kan eventueel aan 100 delen alcohol 6 
delen van een (40 % ) formaline-oplossing toe-
voegen. Vooral bij dieren die reeds enige tijd 
dood waren voor zij in de vloeistof werden 
overgebracht en in het bijzonder als het slangen 
betrcft, verdient dit mengsel aanbeveling. 
In noodgevallen kan men ook een 3—4 % 
formaline-oplossing gebruiken in plaats van 
alcohol. 

Een 3—4 % formaline-oplossing vcrkrijgt men 
door aan 1 deel van de (40 % ) handelsformaline 
10 a 12 delen water toe te voegen. 
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Amphibien zijn het minst geschikt om in for-
maline te worden bewaard, daar zij zeer snel 
verkleuren en de tere huid snel beschadigd 
wordt. Ook schildpadden beware men liever 
niet in formaline. 
Verder verdient het aanbeveling om aan iedere 
liter 3—4 % formaline-oplossing steeds een 
dessertlepel borax of eventueel gewone soda toe 
te voegen om het vrijkomende mierenzuur te 
neutraliseren, dat sterk inwerkt op alle kalk-
houdende weefsels. 
Zonder meer mag men dieren uit alcohol in 
formaline overbrengen en omgekeerd. Welis-
waar kunnen dieren die al meerdere maanden 
in formaline bewaard werden, het beste eerst 
gedurende 24 uur in een sterk verdunde ammo-
niakoplossing geplaatst worden alvorens men 
hen definitief in alcohol overbrengt, doch abso-
luut noodzakelijk is dit niet. 
Zeer grote dieren dient men te villen, hetgeen 
bij krokodillen een tijdrovende bezigheid is. De 
huid wordt stevig met zout ingewreven en 
daarna opgerold. De schedel kan al dan niet 
mede uitgevild worden. De schedel en de hals-
wervel dient men ook steeds gezouten te be-
waren. Nimmer mag men dieren al dan niet 
ingespoten uit de conserveringsvloeistof nemen 
om hen in gedroogde toestand te bewaren. 
Daarom moet men ook steeds waken voor ver-
damping van de conserveringsvloeistof, waar-
door de dieren gedeeltelijk boven de vloeistof 
zouden uitkomen. 
Over de conservering van schildpadden moet 
nog iets extra's gezegd worden. Het verdient 
aanbeveling deze dieren zeer overvloedig met 
4 % formaline in te spuiten. Alle weke delen 
dienen ingespoten te worden en in het bijzonder 
de streek van de ingewanden en van de longen. 
Alvorens het dier in te spuiten tracht men de 
aanwezige lucht uit de lichaamsholte te ver-
wijderen door eerst enige Iosse injectienaalden 
tussen de schilden in het lichaam te steken en 
daarna krachtig alle ledematen en de kop 
gelijktijdig zover mogelijk tussen de schilden te 
drukken. 
Het aldus geheel volgespoten dier bewaart men 
dan in een vat met 70 % alcohol. 
De allerbeste methode is echter het dier te 
villen. Daartoe zaagt men de verbindingsbrug 
tussen rug- en buikschilden door. Het villen 
van vele schildpadsoorten is echter een tamelijk 
tijdrovend werk. Na het villen worden alle 
inwendige delen overvloedig met zout inge-
wreven. Liefst beware men tevens de los-
geprepareerde skeletdelen in gedroogde vorm. 
De houding waarin men de dieren in de con-
serveringsvloeistof brengt is niet van veel be-
lang. Bij voorkeur echter kikkers en padden 
zittend, salamanders met de poten langs het 
lichaam, schildpadden met uitgestulpte poten 
en slangen in lengte-ovalen (liefst niet spiraal-
vormig) opgerold. 
Indien men zeer fraaie preparaten wil vervaar-
digen, kan men de dieren de juiste houding 
geven door hen met roestvrije (insecten) naal-
den op een plankje te prikken en zo in de 
vloeistof te leggen. Indien men het verschrom-

pelen van lellen en blazen bij bepaalde soorten 
wil voorkomen, kan men deze inspuiten met 
gelijke delen 70 % alcohol en waterglas, waarin 
een beetje natriumzure arsenicum en wat borax 
is opgelost. Men dient deze vloeistoffen afzon-
derlijk te houden en eerst het waterglas in te 
spuiten en daarna de alcohol. Practisch onmid-
dellijk volgt dan verharding van de ingespoten 
delen. Deze laatstgenoemde methode wordt zelfs 
wel toegepast om de dieren in hun geheel in 
te spuiten en hen dan droog te conserveren. 
Bijzonder fraai zijn de rcsultaten hiervan echter 
niet. Als men natuurgetrouwe „show"-exem-
plaren wil vervaardigen, kan men dit het beste 
doen door boetseren. Amerika en Duitsland 
staan op dit gebied momenteel aan de top, hoe-
wel ik ook bijzonder fraaie modellen zag in de 
musea van Bogor, Wenen, Parijs en Barcelona. 

ETIKETTEREN 
Uiteraard is een dier zonder gegevens praktisch 
zonder wetenschappelijke waarde. Het minst 
belangrijkc is de naam, maar in ieder geval 
moeten datum en plaats van herkomst nauw-
keurig en duidelijk genoteerd zijn. 
De maand vermelde men het liefst in Romeinse 
cijfers, daar men in Engeland en Amerika vaak 
voor 2 deeember 12-2 schrijft in plaats van 
2-12 zoals dat bij ons gebruikelijk is. Ook de 
naam van de verzamelaar dient vermeld te 
worden. Liefst notere men ook het geslacht en 
bijzonderheden over kleur en vorm van de 
huid en de ogen, terwijl nadere gegevens over 
de exacte vindplaats, maaginhoud e.d. van groot 
belang worden geacht. De kans op verwisseling 
van de etiketten moet worden uitgesloten. Met 
Oostindische inkt of potlood dient men al deze 
gegevens op een goede papiersoort te schrijven. 
VERPAKKING E N V E R Z E N D I N G 
Ter voorkoming van beschadigingen en zoek-
raken van etiketten dient men de dieren liefst 
afzonderlijk in watten, gaas of vloeipapier te 
wikkelen. Daarna plaatst men de dieren in een 
conserven- of in een goed gereinigd olie- of 
benzineblik. De ruimten worden voorzichtig met 
hout- of papierwol opgevuld en daarna wordt 
het blik voor minstens 1/3 gedeelte bijgevuld 
met de conserveringsvloeistof. Nog beter is het 
om de dieren eerst in afgesloten plastic zakjes 
te doen. Buiten Noord-Amerika en Europa zijn 
de plastic zakjes echter nog niet op de markt. 
Het blik kan daarna dichtgesoldeerd worden, 
waarbij men, als er alcohol als conserverings-
vloeistof is gebruikt, wel enigszins voorzichtig 
te werk dient te gaan. 

Contributie 
Mogen wij U er aan herinneren, dat op 1 oktober 
a.s. het nieuwe verenigingsjaar begint? 
Als U nu uw contributie reeds gireert, bespaart 
U onze penningmeester een hoop werk. 
Giro t.n.v. penningmeester „Laccrta" - Deventer 
No. 861084. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
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REPTIELEN 
IN 

PLASTIC 
door /. Nedermeijer 

Al sinds enige jaren kan men in Amsterdam, 
en misschien ook in andere steden. insecten en 
visjes kopen die in plastic zijn ingegoten. Uiter-
aard zeer fraai, maar erg duur. Andere dieren 
ziet men praktisch niet en zo kwam bij mij 
de gedachte op om dit eens te gaan proberen 
met hagedissen e.d., daar het geknoei met het 
conserveren op alcohol mij tegenstond. Nu was 
de moeilijkheid, hoe aan dit plastic te komen. 
Op de werkgroepavondcn werd deze materie 
wel eens besproken, maar veel verder kwamen 
wij daar niet mee. Totdat er plotseling een 
advertentie in een der dagbladen verscheen, 
waarin een gietplastic werd aangcbodcn voor 
diverse doeleinden en tegen een zeer redelijke 
prijs: de naam van deze plastic is Formalon. 
Na enige briefwisseling met de firma die dit 
product leverde. kwam ik in het bezit van een 
z.g. Amnteurset a / 8,75. 
Deze bestond uit: 

1 kg Formalon (giethars) 
100 gr Katlon (katalisator) 
100 gr Verlon (versneller) 
100 gr Cellolon (losmiddel). 

Bijgesloten waren enige gebruiksaanwijzingen, 
speciaal voor het ingieten van biologische 
objecten. 
Nu de vraag: hoe kom ik aan dieren om in te 
gieten, want als serieus terrariumliefhcbber ga 
je natuurlijk geen dieren daarvoor dood maken. 
Totdat een ongeluk, evenwel zeer tot mijn 
spijt, mij te hulp kwam. Een jonge Calotes 
versicolor beet, in een gevecht om een worm, 
een landsalamander in zijn kop, waardoor hij 
een dosis gif in zijn bek kreeg en binnen enkele 
minuten de geest gaf. Nu had ik, achteraf 
bekeken, nooit met zon groot werkstuk moeten 
beginnen, want het werd een gemodder van 
jewelste. W e moeten om te kunnen gieten in 

foto } . Nedermeijer 

de eerste plaats een goede gietvorm hebben. Nu 
had ik eens een film gezien over plastic, en daar 
maakte men de gietvormen van glas, waarbij 
men stroken glas als zijkanten met cellofaan-
plakband aan de bodem vastplakte. waardoor 
dus een bakje ontstond. Dit glas was ongeveer 
5 a 6 mm dik. Mijn gietvorm had ik op dezelfde 
wijze gemaakt, maar deze scheen niet goed 
dicht te zijn, want toen ik ging gieten ging 
de boel lekken, waardoor alles vol plastic 
kwam te zitten en alles wat ik aanpakte meteen 
aan mijn vingers bleef kleven. Het werkstuk is. 
zij het met de nodige kinderziekten, uiteindelijk 
toch gereed gekomen. 
Ik zal in het kort trachten te beschrijven hoe 
ik nu mijn gietsels maak. Wij beginnen met 
het maken van een gietvorm. Hiervoor gebruik 
ik nu plasticplaat van 4 mm dikte. Deze plastic-
plaat is gemakkelijk op maat te zagen en 
splintert niet. De bodem en de zijkanten maken 
we natuurlijk naar grootte en dikte van het in 
te gieten voorwerp. De bodem en de zijkanten 
worden eerst goed ingesmeerd met een losmiddel; 
daarna plakken we het bakje met cellofaan-
plakband stevig in elkaar. Het dier dat wij 
willen ingieten moet eerst enige uren in de 
aceton worden gelegd, zodat het helemaal 
doortrokken is. Nog beter is het, zoals ik het 
nu doe, door het dier met een injectiespuit in 
te spuiten in verschillende plaatsen van het 
lichaam, waardoor ook de ingewnnden met 
aceton doortrokken worden. Doet men dit niet. 
dan gaat het dier. ook wanneer het ingegoten 
is, ontbinden en is het werkstuk waardeloos. 
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Nu de ingieting. W îj gann nu zoveel hars aan-
maken dat het de bodem van het bakje met 
ongeveer 5 mm bedekt. Deze bodemlaag laten 
wij staan totdat het hars taai gaat worden, 
waarna wij het dier op deze laag plaatsen. 
even aandrukken en de hars dan verder hard 
laten worden. Verder de afsluitlaag aanmaken 
en het bakje zo vol gieten. dat het dier ongeveer 
5 a 6 mm onder komt te staan. Het hele geval 
laten wij nu rustig hard worden. De bovenlaag 
zal pas na 2 of 3 dagen goed hard worden. 
daar de aceton, die in het dier gespoten is, eerst 
door de plastic heen moet uitdampen. Deze 
acctondampen nemens tevens dc lucht en vocht 
die in het dier zit mee, waardoor er dus geen 
ontbinding meer kan ontstaan. Is het werkstuk 
eenmaal hard geworden. dan kunnen de bodem 
en zijkanten van het bakje voorzichtig met een 
mesje worden losgemaakt. Het werkstuk slijpen 
we met waterproofpapier goed vlak en polijsten 
het met gewone autocleaner. 
De ervaringen die ik met deze ingietmethodc 

heb opgedaan, is dat wij dit werk praktisch 
niet in huis kunnen doen, daar het product zeer 
sterk ruikt; open ramen zijn dus wel gewenst. 
Kikkers, salamanders e.d. kunnen niet worden 
ingegoten. daar hun huid direct gaat verkleuren 
en schrompelen zodra wij ze in dc aceton leggen. 
Misschien is er nog een andere fixeermethode, 
maar deze is mij nog niet bekend. 
Dieren die uitgeteerd zijn komen vanzelfsprekend 
niet in aanmerking. Ook mogen de dieren niet 
te lang in de alcohol of formaline hebben ge-
staan. daar dit later dc plastic om het dier gnat 
bei'nvloeden. 
De mooistc resultaten krijgt men met dieren die 
,.vers" worden ingegoten. 
Het is echter jammer dat de firma die dit 
product leverde ermee is opgehouden door te 
geringe afname: cr wordt echter nog geleverd 
zolang de voorraad strekt. Mochten er leden 
zijn die ook al eens met ingietingen in plastic 
zijn bezig geweest. dan zou ik hun bevindingen 
gaarne vernemen. 

LTS 

J. W . MINJON, Utrecht. 

In afwachting van de met de T U V - 6 W lamp ie 
bereiken resultaten mag ik U wellicht opmerk-
zaam maken op een in de handel zijnd vitamine-
preparaat, genaamd ..Gistocal" van de N.V. Kon. 
Pharm. Fabrieken v /h Brocades-Stheeman te 
Amsterdam/Meppel. Het is bij drogisten ver-
krijgbaar tegen de prijs van / 1.85 per bus van 
300 gram. Dit is dc klcinste in de handel zijnde 
verpakking. Voor toevocging aan het eten van 

faro /. Nedermeijer 

onze terrariumdieren is dit een hoeveelheid 
waar we jaren mee vooruit kunnen. Het bevat 
calciumphosphorverbindingen, gistbestanddelen, 
mineralen. de vitamincs A en D:i enz. Sinds 
een jaar krijgen mijn moeras- en watcrschild-
padden het door hun vlees gemengd en de 
landschildpadden het over stukjes banaan. sla 
enz. gestrooid (twee keer in de week). Het gaat 
allemaal grif naar binnen en tot op heden heb 
ik nog geen gcvallcn van blindhcid of schild-
verweking geconstatcerd. 
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yeWbisK; c urekini 

Wedcrom is aan onze onvolprczen bibliotheek 
een btiitengewoon goed boek toegevoegd. dit-
maal over dc in dc U.S.A. en Canada voor-
komendc slangen. Het bock werd samengcsteld 
door de zeer bekende herpetologcn Karl P. 
Schmidt en D. Dwight Davis, en uitgegeven 
door G. P. Putnam's Sons. New York. Het 
draagt als titel ..Field book of snakes". 
De schrijvers vertellen iets over de folklore, de 
geschiedenis. het determineren van slangen en 
nog vele andere interessante bijzonderheden. 
Het werk bchandclt elkc slangensoort nog af-
zonderlijk en de indelinq van de gegevens is 
bijzonder overzichtclijk. Voorts bevat het boek 
nog 4 gekleurde platen, 103 tekeningen en 82 
foto's. De tekeningen zijn zeer duidelijk en een 
grote steun bij het determineren van slangen. 
Er wordt een lans gebroken voor de griezeligc 
slangen en het blijkt dat van de 203 soorten, 
die in Amerika en Canada voorkomen er slechts 
52 giftig zijn en dat er van deze 52 nog maar 
36 overblijven die dan werkelijk zeer gevaar-
lijk zijn. 

Dat dit boek succes heeft. blijkt wel uit het 
feit, dat het inmiddels zijn achtste druk heeft 
beleefd. 

Nieuwe leden: 

935 - The Midwest Inter-Library Center CA. 
5721 Cottage Grove Avenue, Chicago 37 
(III.). U.S.A. 

936 - P. J. J. Jansen, Brockslootkade la, 
Voorbttrg. 

937 - C. J. Angenent, Rcmbrandtstraat 404, 
Den Haag. 

938 - N. Vrencgoor, J. van Galenstraat 89, 
Amsterdam. 

Opzeggingen: 

M. Ltiytcn. Stationsstraat 12, Valkenburg. 

Adreswijzigingen: 

/. W. Rcttsink, Amsterdam: thans: Grasrijk IS II, 
Amsterdam (Osdorp). 

Luc. Seys. Brugge: thans: St. Jozefstraat 5. 
Assebroek. Belgie. 

firi Houba. Praag: thans: Ripska 2. Vinohrady, 
Praha 10. 

V: :'.u.; en .;.i n. w 
Ons lid H. W . Waardenburg. Schipholtstr. 13 
in Glanerbrug biedt aan: 37 stuks Natrix ninura 
(de Spaanse ringslang) 30—37 cm lang, a / 3 , ~ 
per stuk, of in ruil voor andere dieren, geschikt 
voor het vochtig verwarmde terrarium. 

H. A. v. d. Velden, Johan van Zantenstr. 43. 
Tilburg, biedt nan: Anolis cnrolinensis 2 en 4 
a / 2.50 per stuk. Terrarium 60 x 60 x 30. Kurk-
schors achterwand. Schuifruiten / 20,—. Terra-
rium 50 x 40 x 20 cm. Zijwand kurkschors. 
Schuifruiten f 7,50. Exclusief verzendkosten. 

sje natuurvYienb 

Donkere Gaard 5 - 7, Utrecht - Telefoon ( 0 3 0 ) 1 4 8 64 

Importen van alle soorten terrariumdieren. 

Alle benodigdheden, voeders, kurkschors, etc. 

Prijslijst op aanvraag 

96 


