


19e Jaargang No. 2 november 1960 

Maandelijks ge'illustreerd orgaan 
van de Nederlandse Vereniging 

voor Herpetologie en Terrariumkunde 
,.Lacerta" 

Statuten koninklijk goedgekeurd 

R e d a c t i e a d r e s 

L. Wijffels. Markt 6. St. Ocdenrode. 

Bes tuur 

Voorzitter: H. A. L. Menne, Leeuweriklaan 23, 
s-Gravenhage. 

Secretaris: 1. M. van Rekum, Charl. vnn Moiit-
pensierlaan 22, Amstelveen; 2. R. M. Mcijcr. 
Zonncstein 119. Amstelveen. 
Penningmeester: E. ] . Bouhuijs, Ceintuurbaan 
130, Deventer. 
Bibliotheek en Inlichtingendicnst: A. Th. Reyst. 
W . de Zwijgerstraat 86. Cnstricum. 
Tel. 02518-2264. 
Commissaris: D. P. van Wijk, Amersfoortse-
straatweg 45, Bussum. 
M. J. Klynstra-Scmplonius, Moddermanstraat 
18, Leiden. 

Hooiden van verdere Diensten 
Importdienst: J. L. van Heusden, van Ostade-
straat 123hs. Amstcrdam-Z. 
Herpeto-Geografische Dienst: C. F. v. d. Bund, 
Veerweg 137, Wageningen. 
Technische Terrariumdienst: C. S. Gouda, Min. 
Talmastraat 5, Utrecht. 
Vertegenwoordiger voor Belgie: Fr, Lepeer, 
Albert Brachctlaan 38. Brussel 2. 

De jnnrgang loopt van oktober 1960 t/m Sep-
tember 1961. Leden ontvangen het orgaan gratis. 
Losse abonnementen worden niet aangcnomen. 
Lidmaatschnp f 12.—• per verenigingsjaar bij 
vooruitbetaling te voldoen. 
Jcugdlcdori. die op 1 oktober nog geen 18 jaar 
zijn, betalen / 7,50 per verenigingsjaar. 
Postrekening Lacerta: nr. 861084 t.n.v. Penning-
meester ,,Lacerta", Deventer. 

foto voorpagina: Anolis Carolinensis 
opname van J. ]. van Raam, Amsterdam 

Voorwoord 

Als u dit nummer onder ogen krijgt bevinden 
we ons weer in het slechte seizoen. Het weer 
is guur en de winter staat voor dc dcur. Dc 
meeste insecten die als voedsel voor onze dieren 
in aanmcrking komen, bevinden zich in de 
winterslaap. Vooral de stcdelingcn onder onze 
leden zal het niet meevallen thans iets buit 
tc maken, afgezien van een enkele spin of een 
zeer late mug. 
Voor zovcr wc onze dieren niet laten winter-
slapen, zijn wc thans aangewezen op onze cigen 
voedsclkwcken, met alle lasten en narigheden 
daaraan verbonden. 
Toch is cr een mogclijkhcid om zonder al tc 
veel moeite afwisseling in het voedsel aan tc 
brengen, tenminste als cr in uw woonplaats 
mecrderc leden wonen. W a n t waarom zou het 
niet mogelijk zijn dat dc heer A een mccl-
wormenkweck opzet, de heer B een wasmottcn-
kweck, dc heer C een vlicgenkweck en de 
heer D een sprinkhanenkweck, elkaar wckclijks 
van een portie „ander" voedsel voorzien? Ook 
in werkgroepverband kan hier iets geprestcerd 
worden! 
Bovengenocmdc kweken zijn eenvoudig op te 
zctten, doch alleen zal het vrijwel ondocnlijk 
zijn alle vier kweken tcgclijk tc ondcrhouden. 
Die leden die zo gei'solcerd wonen dat zij moei-
lijk contact kunnen krijgen met andere leden, 
raad ik aan in icder geval een wasmottenkweek 
op tc zettcn. Meelwormen zijn in de handel 
regclmatig tc krijgen, zodat men zich hicrover 
geen zorgen hocft tc maken. Bovendien is een 
eigen mcclwormcnkwcck al heel eenvoudig en 
vereist geen extra tijd en zorg. 
Al ligt het insectenlevcn ogcnschijnlijk helemaal 
stil, toch is ook buiten nog wel het een en ander 
buit tc maken. Spcurt u maar eens in voegen en 
grocven van tuinhuisjes, schuurtjes, stallen enz. 
Daar vindt u vaak dc poppen van allerlei vlin-
ders en nachtuilcn, die daar op dc lentc wachten. 
In het warme tcrrarium komen zc na enige dagen 
het warme tcrrarium komen ze na enige dagen 
al uit en zorgen dan weer voor afwisseling in 
het menu. 

Voor kleine soorten hagedissen en kikkers kan 
men van tijd tot tijd een pol mos uit een bos 
of een park meenemen. Allerlei insecten brengen 
daarin hun winterslaap door, zelfs al ligt cr 
dik snecuw. Ook dczc komen in de warmte te 
voorschijn tot vrcugdc van dc bewoners van 
het tcrrarium. 
En vaak kunt u zelfs midden in dc winter in 
koeicstallcn vliegen vangen. Vraag echter wel 
ccrst of de boer soms insccticidcn gcbiuikt om 
zijn stal schoon tc houden. Z o ja, laat dan dc 
vliegen maar zitten. Een hagedis of kikkcr aan 
een vcrgiftiging te zien stcrven is geen pretje. 
En verder? Bedcnk, dat ook in de vrije natuur 
onze dieren vaak een schrale tijd doormaken. 
Een iets lagere temperatuur vcnnindert hun 
behocfte aan voedsel. M a a r . . . pas op voor 
te lage temperaturen! 
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Een tragische 

gebeurtenis 

met een 

Cordi|)us 
cataphractus 

A. T. Reyst -
Castricum 

De tweede Paasdag (18 april i960) bcmerktc 
ik — het zal zowat tegen M uur 's middags 
zijn geweest — dat mijn Er.meces schneideri 
Daudin pogingen in het werk stelde om iets 
naar binnen te werken. To^n ik het geval wat 
nader bekeek bemerkte ik tot mijn schrik, dat 
hij het een of ander pas geboren hagcdisje in 
zijn bek had. Dit jong was echter al zo groot. 
dat, hoe Eumeccs het ook kcerde, wendde of 
knauwde. het inslikken crvan niet gelukte. Ik 
greep dadelijk in en ontnam hem de prooi, 
want ik was vanzelfsprekend zeer nieuwsgierig 
om te weten wat voor een jong hagcdisje er 
nu weer in mijn terrarium geboren was, zonder 
dat ik zulks bemerkt had. 
Na het slachtoffcr, dat vol zand zat, tc hebben 
afgewassen, moest ik tot mijn grote spijt con-
stateren, dat het een jonge Cordylus cata-
phractus was. 
Nu heb ik sedert 22 oktober 1957 twee vol-
wassen exemplaren van deze soort. die ik bc-
trokken had van het ..Slnngenpnrk Maggia" van 
M. Schetty in Zwitserland, doch ik had nog 
nimmer kunnen waarnemen dat cr een copulatie 
tussen beide had plaatsgevonden. Toch had ik 
kunnen vermocden, dat ik met een paartje tc 
doen had, omdat ze tegenover elkaar steeds erg 
verdraagzaam waren en twee mannetjes, zoals 
ik bij mijn Egernia's of Tropidurussen had on-
dervonden, stellig steeds met elkaar overhoop 
zouden liggen. 

foto L. Claasscn, Amsterdam 

Zoals u wel zult weten zijn deze Zuidafrikaansc 
hagedissen levendbarend. Het was dus bijzonder 
jammer dat ik de geboorte vnn het jonge diertje 
(of diertjes?) niet van A tot Z heb kunnen 
waarnemen, zoals indertijd bij mijn Sceloporus 
cyanogenus (zie Lacerta 17e jaargang, biz. 21), 
daar anders het diertje allicht te redden was 
geweest. 
Meer jongen heb ik niet aangctroffen, hoewel 
ik natuurlijk bijna dc hele verdere dag voor het 
terrarium heb gezeten. Vcrmocdelijk is dit dus 
wel het enige jong geweest, dat het moedcrdier 
ter wereld hccft gebracht. Dit is echter nnn de 
andere knnt wel verwondcrlijk, daar een worp 
toch gewoonlijk uit meerdere jongen bestaat. 
Het was al een vrij groot diertje met, zonls bij 
Cordylus gcbruikelijk, een dikke kop. De lengte 
met staart bedroeg precies 100 mm en van kop 
tot stanrt 65 mm. En hoe mooi was het diertje 
gekleurd en getekend! Dc buik was overhcer-
send zwart van kleur, met vrij regelmntig ge-
plantstc licht bruinc vlekjcs, die lnngs de keel 
en dc ondcrknnk zelfs strepen vormden. 
Het bovenlichnam was precies gelijk aan het 
bovcnlichaam van de volwassen exemplaren met 
duidelijk zichtbare brede gordels van stevige 
schubben. die aan de bovenrand donker. bij 
zwart af, gekleurd zijn. Ook de staart en de 
pootjes vertoonden nl de nls stekels gevormde 
schubben. 
Hopelijk blijft het moederdier in leven. Ik zag 
tenminste — en daaraan mcende ik het moeder-
dier te kunnen herkenncn — de ene Cordylus 
cataphractus met een zeer plat lichaam en nogal 
apnthisch op een steen onder de lamp liggen, 
terwijl de andere, toen die zich vertoonde, er 
vrij dik en wclgednnn uitzag en ook vlug weg-
kroop toen ik tc dicht nnar zijn zin in de 
buurt kwnm. Misschien beleven wij dan nog 
weer eens een Cordylus-bruiloft in het terra-
rium. Maar als ik dat meemaak zal ik toch 
zien dat ik de moeder na enige tijd apart zet 
om nidus dc cventticcl komende jongen (of het 
jong?) voor dc kannibalistische ncigingen van 
de andere tcrrariumbewoncrs te vrijwaren. 

Het jong 
foto A. v. d. Nieuivcnhuizcn. Heemstede 



Ervaringen met 
Het was op een van die broeiend hete dagen 
in oktober, met temperaturen, zoals die alleen 
maar voorkomen in de periode die direct vooraf 
gaat aan t regenseizoen, dat we gedurende een 
rit met de Landrover over een van de smalle 
bospaden nabij de Zambezi-oever, op enkele 
tientallen meters voor ons uit, een kameleon ons 
pad zagen kruisen. Zich waarschijnlijk eerst 
overtuigd hebbend, dat alles veilig was — ris-
kant als t oversteken van een dergelijke open 
plek voor de langzame kameleon moet zijn — 
werd hij nu verrast door onze plotselinge ver-
schijning en probeerde dan ook zo snel mogelijk 
te verdwijnen tussen het lange verdorde gras 
aan de kant van de weg, daarbij ccn van zijn 
natuurlijke camouflagemiddelen, het rhythmisch 
naar voren en achteren bewegen van zijn 
lichaam tijdens de voortbeweging, vergetend. 
W e stopten en even later hidden we in onze 
hnnden een zich in vele bochten wringende, 
hevig blnzendc en tot een schrikaanjagend 
monster opzwellende Chamclco dilcpis, waarbij 
de rode binnenzijdc van de wijd geopende en 
vergeefs bijtende bek het effect nog vergroottc. 
Als hij echter dc situntie wnt kalmer had inge-
zicn zou hij op dat moment in staat geweest 
zijn zich een koningsmaal tc verschaffen door 
een keuze te doen uit de tientallen insecten, die 
ons daar in de met Mopani's, Baobab's, laag 
struikgewas en lang gras begroeidc Zambesi-
vallei van alle knnten bclaagden. W e stapten 
dan ook snel met onze vangst in dc Landrover 
en zettcn koers naar de bewoonde wereld. in 
dit geval de op een van de omringende heuvcls 
gebottwde Karibn Township, de op ± 900 
meter boven de vallei gelegen tijdelijkc woon-
plaats voor de paar duizend workers, betrokken 
bij de bouw van het Kariba ,,Hydro-Electrisch 
Krachtstation". 

De eerste dagen bracht dc chameleon binnens-
huis door, welk verblijf echter werd onder-
broken door enkele uren per dag ..luchten", 
zoals gedurende de lunchtijd of de vroege 
avond-uren totdat de duisternis viel. Zijn 
favoriete plaats was dan een. op een paar 
meter van het huis staande. struik, waarin hij 
meestal rustig blccf zitten op een der hoger 
gelegen takken. W e l hidden we een oogje in 
het zeil ter voorkoming van eventuele ont-
snappingspogingen. 
Eenmaal konden we danrbij waarnemen hoc een 
nietsvermoedende libel het slachtoffer werd van 
de bliksemsnel uitschietende tong. De buit werd 
naar binnengewerkt, wanrbij dc vlcugels voor 
de mieren werden ovcrgclaten. Het snelle uit-
schieten van dc aan t uiteinde knotsvormig 
verbredc tong, die met een kleverig vocht voor-
zien i s* ) , wordt bewerkstelligd door dezelfde 
spier, die in de onderkank bij het openen van de 
bek naar beneden beweegt. Door samentrckking 
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een Kameleon 
J. G. Smit - Kariba, Zuia-Rhodesia 

van deze spier wordt de bek geopend en 
tegdijkertijd een enkele centimeters lang beentjc, 
nnn het uiteinde wnarvan dc tong bevestigd is. 
krnchtig naar voren gebracht. 
Tijdens zijn verblijf binnenshuis hadden we 
ruimschoots de gelegenheid onze kameleon 
nader te bestuderen. 
Dc totale lengte was 35 centimeter, waarvan de 
staart nagenoeg de helft voor zijn rekening 
nam. De vijf tenen aan iedere poot van een 
kameleon zijn verdceld in twee groepen met 
respectievelijk twee en drie tenen en wel zo-
danig, dat bij de voorpoten de groep van twee 
tenen zich aan de buitenzijdc en dc groep van 
drie zich aan dc binnenzijdc bevinden. Bij de 
achterpotcn is de plaatsing der groepen juist 
tegcnovcrgesteld. Het geheel is een uiterst 
geschikte uitrusting voor het zich vcrplaatsen 
over takken en twijgen. Wanneer de kameleon 
hierbij grote afstandcn moet overbruggen speclt 
bovendien de om een tak heengeslngen stnnrt 
een onmisbare rol. Deze staart kan niet. zoals 
bij vele nndere hngedissen. in geval vnn nood 
worden Iosgelaten. Dat dc kameleon van kleur 
kan vernnderen, met welk proces soms mnar 
enkele ogenblikken gemoeid zijn, is algemeen 
bekend. Volgens een populaire opvatting zou 
de kameleon door middel vnn deze kleurwisse-
ling trachtcn zich aan te passcn aan dc kleuren 
van zijn onmiddellijke omgeving. In feite echter 

Chamelco dilepis. 
foto / . / . Nedcrmeijer, Amsterdam 
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Om nu terug te keren naar dc hoofdpersoon 
in dit verhaal: na een week waren we er niet 
meer van overtuigd, dat deze het, zelfs niet 
naar omstandigheden, redelijk wel maakte. Na 
zich de eerste tijd bijna voortdurend tegen het 
gaas aangeklampt te hebben, verborg hij zich 
na enkele dagen onder een van de rotspartijen 
en liet zich niet meer zien. Het vlees en een 
viskop. die in de kooi waren opgehangen wil-
den niet rotten, maar droogden zonder meer 
uit. De vliegen versmaadden dit verdroogde nas 
of misschien verspreidde dit lokmiddel tc weinig 
geur om de vliegen ann te trekken. Wel pro-
beerden wc onze kameleon om de tuin te leiden 
door kleine stukjes vers vlees, zeer los aan een 
zwart garen draadje bevestigd, op enige afstnnd 
voor hem in beweging te houden. in de hoop 
dat tenslotte de snelle tong zou uitschieten 
om de ,,prooi" te bemachtigen. Wcliswaar 
richttc Chameleo bcurtelings het ene en dan 
weer het andere oog op het vrecmdc voor-
werp. maar verder bleef iedere reactie uit. Na 
enkele dagen besloten we een andere opiossing 
te zoeken daar Chameleo halsstarrig bleef vol-
harden in zijn afzondering. W e vreesden dan 
ook dat onze vriend zich heimelijk voorbercidde 
tot het geven van de geest, hetzij die vnn de 
goede of van de kwade grootvader. hetzij van 
zijn eigen geest. 

De opiossing werd gevonden door dc kameleon 
te plaatsen op een grote tak met vele zijspruiten 
en dicht gcbladerte, die aan de buitenzijde van 
het woonkamerraam in het kozijn was geklemd. 
W e namen danrbij natuurlijk t risico (een en 
ander vond plaats tegen het vallen van de 
avond) dat we hem de volgende morgen niet 
meer terug zouden zien, maar ons geweten was 
tenminste gerustgesteld. De opzet was, dat, 
terwijl Chameleo volledig vrijhcid genoot, hij 
zich voldoende voedsel zou kunnen verschaffen 
door t schieten van insecten, die 's avonds op 
het licht van de woonkamer afkwamcn. En dat 
waren er genoeg om een dozijn kameleons in 
leven te houden. Tot ons genocgen had Cha-
meleo klnnrblijkelijk besloten allereerst eens het 
resultant vnn onze goede bedoelingen op bruik-
baarheid te testen; hij maakte althans geen 
enkele haast om zijn nieuwe verblijfplaats te 
verlaten. Integendeel. half verscholen ondcr een 
paar grote bladeren bleef hij die eerste avond 
nieuwsgierig onze verrichtingen binnen in de 
woonkamer gadeslaan. Onze eigen nieuws-
gierighcid was niet minder groot. maar on-
danks de daarvan het gevolg zijnde oplcttcnd-
heid konden we die avond geen enkele maal 
waarnemen, dat een van de vele muggen, 
nachtvlinders of sjirpende krckcls op de ruit 
en het horregaas het slachtoffcr werd van 
Chamelco's tong. In feite duurdc het een paar 
weken voordat een dergelijke waarneming onze 
vermocdens. deze keer de juiste opiossing voor 
Chamelco's verblijf te hebben gevonden, be-
vestigde. Dit gebeurde echter niet 's avonds. 
maar s morgens vroeg bij zonsopgang. Onze 
vriend had nl. na een paar dagen dc gewoonte 
aangcnomen om bij zonsondergang naar de 
hoogste en verst uitstekende twijg te klimmen. 

zich daaraan met de vier grijppoten en de punt 
van zijn overigens opgerolde staart te ver-
ankcren, om cr vervolgens in alle rust de nacht 
door te brengen. Zodoendc waren het de 
achtcrblijvers van de s avonds door het kamer-
licht aangctrokken insectenhorden, die 's mor-
gens vroeg bij het eerste licht het slachtoffer 
werden van de kameleon, die dan weer naar 
lager regionen terugkeerde. Ook nu hadden we 
weer vices opgehangen als lokaas voor de 
vliegen. W e hadden het nu echter eerst min of 
meer tot bederf gebracht en hidden het regel-
matig vochtig. Dit aas bleek attractief te zijn 
en menige vlieg werd door Chamelco's tong 
verrast. 
Twee maal per dag werden enkele glazen water 
over de bladeren rondom het kameleon uit-
gegoten waarna deze de druppcls met iets ge-
opende bek en even zichtbarc tong oplikte. Het 
schieten van druppcls met dc tong hebben we 
echter nooit kunnen waarnemen. Al met al 
waren we nogal tevreden met ons openlucht-
terrarium; wc konden onze kameleon zo lnng en 
zo vaak we maar wilden observcrcn zonder hem 
te alarmcrcn, terwijl hij bovendien volledige 
vrijhcid genoot. Als men het dier tussen de 
bladeren ziet voortbewegen knn men niets 
nnders dan concluderen dat het rhythmisch naar 
voren en achteren bewegen van het lichaam 
dient als aanpassing aan de door de wind be-
wogen bladeren. W e spraken zojuist over „als 
men het dier zict voortbewegen". Eigenlijk is 
dit onjuist. De voortbeweging ziet men nl. 
nngenocg niet. Men constatccrt alleen. dat er 
na enige tijd voortgang is gemaakt. Een stap 
kan enkele minuten in beslag nemen. Al die tijd 
wordt op drie poten gebalnnceerd. terwijl b.v. 
een voorpoot langzaam naar voren wordt ge-
bracht. Als de voorpoot houvast heeft gevon-
den wordt de achterpoot aan dc tcgenover-
gestelde zijde langzaam bijgetrokken. Indcrdaad, 
de groene kleur van de huid en de rhythmische 
beweging bij het zich verplaatsen geven een 
uitstekende camouflage tussen dc bladcren van 
bomen en struiken, die Chameleo nngenocg vrij-
wnnrt voor toevallige ontdekking. Zelf hebben 
we soms mecrdere minuten moeten zoeken, 
terwijl hij zich toch maar binnen een opper-
vlaktc van \Yi x 2 meter bevond. Nu wordt 
echter dc bovengenoemde rhythmische beweging 
niet alleen gemaakt tussen geblndcrte e.d. maar 
in elke willekeurige omgeving. zodat ook hier. 
evenals bij de kleurenverandering van de huid, 
weer niet van een doelbewustc camouflage 
sprake is. Zo hebben we deze karakteristieke 
loop vnn de kameleon kunnen waarnemen op 
knie rotsgrond, open zandpnden, asfaltwcgen 
enz. Alleen wanneer zodanig gevanr dreigt, dat 
alleen een overhaaste vlucht nog redding kan 
brengen laat de kameleon dit deel van zijn 
natuurlijke camouflage vallen en probeert zich 
in veiligheid te stellen met vcrsnclde. maar grote 
en toch nog waardige passen. Ook voor onze 
kameleon zelf scheen het raamterrarium een 
alleszins aanvaardbare ..opiossing" te zijn. 
gezien het feit, dat hij geen enkele poging 
ondernnm de tenslotte toch beperkte opper-
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vlakte te verlaten, hoewel de wereld als het 
ware voor hem open lag. Slecht had hij het er 
ook niet; voedsel in overvloed, naar water 
behoefde hij niet te zoeken, het breed over-
stekende dak beschermde hem tegen overmatige 
zonnehitte, terwijl het zeer waarschijnlijk was, 
dat zijn vijanden, t.w. boomslangen en ver-
schillende vogelsoorten, o.a. de Butcher-bird, 
hem hier zouden verrassen. 
Drie maanden verstreken. Toen echter moesten 
we op een kwade dag thuiskomend op lunch-
tijd constateren, dat Chameleo met de noorder-
zon was vertrokken (voorzover deze uitdruk-
king dan voor het zuidelijk halfrond mag 
gelden). De huisboy wist van niets. maar we 
verdenken hem er sterk vnn de hand te hebben 
gehad in deze verdwijning. Hoewel hij de 
kameleon wel reeds op een lange stok durfde 
te transporteren. wanneer we van tijd tot tijd 
de takken in het raamkozijn door nieuwe moes-
ten vervangen. had hij toch nog steeds geen 
vrcde met de aanwezighcid van het toch zo 
gevaarloze dier. Mnar goed, wc kunnen thans 
weer vrijuit door ons raam kijken en hocven 
geen lastige vragen meer te beantwoorden over 
uitlopende en in bloei staande raamkozijnen. 
Tot besluit zullen we nog. aangezien er onder 
de Iezers misschien gei'nteressccrden zijn in data 
betreffende de subtropische tot tropischc aard 
van het klimaat, waarin de kameleon hier leeft, 
enkele getallen noemen met betrekking tot tem-
peratuur en relatieve vochtighcidsgraad 1). 
Dczc data kunnen we als een algemene richtlijn 
aanvaarden, daar de kameleon een bij uitstek 
Afrikaans dier is, als we Madagascar en de 
omringende eilanden hiertoe ook rekenen. Na-
genoeg 50 % zijn bewoners van het Afrikaanse 
vaste land en de andere helft komt op Mada-
gascar voor. Slechts een soort is bekend uit 
Spanje en een soort uit India en Ceylon. 
Gedurende het droge seizoen. d.i. de winter 
(mei-oktober) varieren dc temperaturen in het 
algemeen tussen 60° en 80° F. met minima tot 
40° F. (d.i. dus nog maar 8° F. boven vries-
punt; nachtvorst komt op hoger gelegen ge-
deelten dan ook wel voor). De relatieve 
vochtigheid van de lucht ligt dan gemiddeld 
tussen 40 en 60 % met minima tot 7 % . In het 
regenseizoen, d.i. de zomer (novcmber-npril) 
varieren de temperaturen gemiddeld tussen 
70° en 90° F.; echter maxima van 115° F. 
komen voor. De relatieve vochtigheid van dc 
lucht varieert van 50 tot 8 0 % met maxima tot 
9 7 ^ %• De relatieve vochtigheid ligt dus voor 

het grootste deel in het gebied dat naar mcte-
orologischc maatstaven normaal (40—75 % ) 
wordt genoemd. Uitschieters kunnen echter 
voorkomen en in het warme seizoen kan, als 
er eens een dag geen regen valt. de relatieve 
vochtigheid ten gevolge van de hoge tempe-
raturen in de nnmiddag wel eens 20 % lager 
liggen dan s morgens vroeg het geval was. 
Maakt u zich dus niet direct ongerust als het 
nirconditioning systeem in uw terrarium eens 
minder goed mocht functioneren. 
1) De relatieve vochtigheid van de lucht is 
het getal dat aangceft hoever de lucht van de 
verzadigingstoestand (RV = 1 0 0 % = het 
dauwpunt) verwijderd is, of nader geforiiui-
leerd: dc vcrhouding tussen de heersende 
dampdruk in lucht vnn een zekere temperatuur 
en de maximalc dampdruk (verzadigingsdamp-
druk) die in die lucht bij dczelfde temperatuur 
kan optreden. 
Dampdruk := de druk. die de aanwezige water-
dnmp in de lucht per oppervlakte eenheid uit-
oefent. Door toename van het waterdamp-
gehalte neemt ook dc dampdruk toe en kan 
tenslotte de maximalc of verzadigingsdampdruk 
bereikt worden. Dnarna nog toegevocgde 
waterdamp condensecrt. Omgekeerd kunnen we 
dus ook. daar de vcrzadigingsdruk afhankelijk 
is van de temperatuur (toe- en afneemt met 
respectievelijk temperatuursverhoging en -ver-
laging) lucht die onvcrzadigd is door afkoeling 
verzadigd maken. Dc temperatuur waarbij die 
verzadigingstoestnnd optreedt. noemen wc het 
dauwpunt van die bepaalde lucht. Bij nog 
verdere afkoeling trecdt dan nl. condensatie op. 

•J Noot van de redactie: 
Lange tijd heeft men zich bezig gehouden met onder-
zoekingen aan de long van de kameleons. De laatste 
onderzoekingen op dit gebied hebben aangetoond, dat 
de theorie van het kleverige vocht niet steekhoudend 
is. In het juni-nummer van ..Aquarien und Terrarien1-

uit de D.D.R. is een hele fotoserie aan dit probleem 
gewijd. Uit deze opnamen is gebleken, dat het uit-
einde van de tong een napvormige opening gaat 
vertonen, zodra het dier naar de prooi schiet. Zodra 
de prooi wordt geraakt gaat de napvorm over in een 
buisvorm, in het inwendige van de tong, waardoor, 
door de verdunning van de lucht, een soort zuigwer-
king ontstaat en het voedseldier dus als het ware 
wordt vastgezogen aan het uiteinde van de tong. 
Verschillende opnamen, gemaakt bij flitslicht van 
1/2000 seconde, toonden, dat kleinere prooidieren 
bijna geheel en van grotere prooien b.v. de kop, in 
de long verdwenen. Het uiteinde van de tong ver-
toonde daarbij een rand, waaruit men concludccrt, 
dat de napvorm door een kringspier wordt veroor-
zaakt. 

De Natuurvriend 
Donkere Gaard 5-7, Utrecht Telefoon (030) 148 64 

Importen van alle soorten terrariumdieren 
Alle benodigdheden, voeders, kurkschors, etc. 

Prijslijst op aanvraag 
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Knoilookpadden 
H. W. Offrcins - Deventer 
Zondagavond, 22 maart j.l., fictste ik 's avonds 
door het Nieuwe Plantsoen in Deventer. Het 
was bijzonder zacht weer en er viel een druile-
rig regentje. Het leek wel of alle kikkers en 
padden uit het plantsoen tegelijk uit de winter-
slaap ontwaakt waren. Op alle wegen on paden 
zag ik grote aantallen bruinc kikkers en vooral 
gewone padden, waaronder vcel wijfjes met een 
mannetje op de rug, alle in dezelfde richting 
trekken. 
Omdat ik al eens had horen mompelen, dat in 
een van de kolkcn achter het plantsoen van 
die bijzonder grote kikkervisjes zaten, heb ik de 
paden langs die kolkcn eens met een zaklantaarn 
afgezocht en al gauw zag ik in dc optocht van 
kikkers en padden een knoflookpad lopen, even 
later gevolgd door een tweede. Ik heb ze een 
paar dagen thuis gehouden en zc, nadat ze 
door een eoliega waren gefotografcerd, weer 
vrijgelaten. 

Boekbespreking 
Onze bibliotheek is weer verrijkt met een Iweetal 
boeken en wel: 
1. ..Over het determineren van schildpadden en hun 
verzorging in gevangenschap" door Dr. Agatha Gijzen 
en Dr. Heinz Wernuith. Dit boekje word uitgegeven 
door het Bijzonder Fonds V.Z.W.O. in Belgie en is een 
uittreksel uit de publicatie ,.Bulletins de la Societe 
Royale de Zoologie d'Anvers No. G, juillet 1958. Dit 
boekje behandelt 52 verschillende soorten schild-
padden en is verlucht met 3 foto's van iedere soort, 
t.w. een van boven, een van opzij en een van de 
onderkant. 
Achter in is een grote lijst opgenomen, waarin van 
iedere soort het vcrspreidingsgebied, de biotoop, het 
voedsel, de temperatuur en licht en aanvullende ge-
gevens o.m. de levenswijze worden vermeld. 
Voor hen, die van de Importdienst de Podocnemys 
unifilis betrokken, geef ik hierbij even de bijzonder-
heden uit dit boekje; Vcrspreidingsgebied: Z. Arae-
rika; biotoop: zoet water; voedsel: dierlijk (veel vis) 
en veel salade; temperatuur: 26—28° C, veel licht en 
gaarne een lang zonncbad. 
Dit boek werd in de bibliotheek opgenomen onder 
nr. 548. 
2. ,,Die Amphibien und Reptilien Europa's" door 
Prof. Dr. R. Mertens en Heinz Wcrmuth. Uitgave: 
Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main. 
Dit is de derde lijst, naar de stand van de gegevens 
op 1 januari 1960 en geeft een duidelijk overzicht van 
alle soorten amphibien en reptielen, die in Europa 
voorkomen. Dat dit een hele lijst is, moge blijken 
uit de ornvang van dil boek; liefst 265 bladzijden. 
Van ieder dier wordt de juiste naam gegeven, als-
mede alle bekende synoniemen en foute benamingen 
en de auteurs, die deze dieren beschreven, alsook het 
gebied, waarin deze dieren voorkomen. Verder bevat 
het boek vele tekeningen, waaruit het verschil in 
determinatiekenmcrken tussen verwante soorten 
duidelijk is af te leiden. 
Verder geeft dit boek een duidelijk overzicht van de 
thans geldige nomenclatuur. Zo zijn b.v. Saiamandra 
s. taeniala en Saiamandra s. quadri-virgata samen-
gevoegd lot een soort en wel Saiamandra saiamandra 
terrestris Lacepede 1788, en is de naam Hyla arborea 
savignyi veranderd in Hyla arborea sarda (de Betta 
1857). 
Het is niet bepaald een leesboek geworden, maar zij, 
die belang stellen in de verbreiding en juiste bena-
ming van de Europese reptielen en amphibien zulleh 
hier een goede, duidelijke leidraad aan hebben. 
Dit boek werd in de bibliotheek opgenomen. Het 
boeknurnmer zal nog nader worden bekend gemaakt. 

M. van Rekum 
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