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Bufo viridis 
Ditmaal laten wij U op dc voorpagina weer 
een amphibic zien. Het is B u f o v i r i d i s , 
de groene pad. 
Hoewel het dier niet inhcems is. behocven we 
niet erg ver tc reizen om het dier in cigen 
biotoop tc kunnen gadeslaan. Het versprcidings-
gebied is echter dcrmatc uitgcstrekt, dat we het 
dier ook bij vcrrc reizen kunnen tegenkomen. 
Eigenlijk is de groene pad ccn oostclijke vorm, 
en het vcrspreidingsgebied loopt van Zuid-
Zwcden over Dencmarkcn, Duitsland (oostclijk 
van dc Wcser) , Oost-Frankrijk en Zuid-Zwit-
serland tot in Egyptc en Marokko. Van Rusland 
uit vindt men dit dier via dc Oeral tot in Mon-
golia toe. Een enkele keer komt cr wel eens een 
melding van een vondst in Ncdcrland voor, 
maar inhcems is het dier bcslist niet. Meestal 
zal het een vcrslccpt exemplaar zijn, dat bv. 
met een lading hout is mccgekomen of dc vinder 
hccft zich vcrgist met een van dc andere Bufo's, 
t.w. dc gcwone pad B u f o b u f o of de rug-
strceppad B u f o c a l i m a t a . Een dergelijke 
verwisseling is echter niet erg waarschijnlijk 
door het grote klcurvcrschil. Dc rug van de 
B u f o v i r i d i s is nl. grauwachtig tot olijf-
klcurig met grote donkere groene vlekken en 
roodachtigc wrattcn. De mannetjes worden vol-
gens Klingelhoffcr ca. 9 cm groot. De wijfjes 
zijn meestal iets groter. Door het grote vcrsprei-
dingsgebied onderschcidt men verschillende ras-
scn, die in kleur en grootte kunnen afwijken. Zo 
worden de zuidclijkc rasscn bv. ca. 14 cm groot 
en dc kleur van dczc dieren kan zelfs wit zijn 
met groene vlekken, zoals bv. op dc Dalma-
tische cilanden. Dc wratten zijn hier helderrood 
en dc ooglcdcn kunnen zelfs rozcrood zijn. Prof. 
Mertens stcldc door ondcrzockingen vast, dat 
dc dieren uit Noord-Afrika beter tegen droogtc 
kunnen dan die uit Middcn-Europa. Dc paring 
vindt in het voorjaar plaats en cr zijn zelfs mel-
dingen van ci-afzettingen en een gocdc ontwik-
kcling van dc larven in het zoutc water van de 
Oostzce! 

Dc levenswijzc van B u f o v i r i d i s komt ver-
der vrijwel overeen met die van onze inheemse 
padden. Het zijn prettige terrariumbewoners, die 
zeer spoedig tam worden. Zoals alle padden zijn 
het vcclvratcn, die practisch alle insckten, spin-
nen, slakken en wormen als voedsel aanncmen. 
Dc hocvcclhcden die zc per dag kunnen vcror-
bcren zijn onvoorstclbaar. Zet men zc echter 
steeds grote hocvcclhcden voedsel voor, dan zijn 
zc wcldra „zo vet als een pad", met het gevolg 
dat ze nog luicr en tragcr worden dan ze al 
waren. 
Van alle padden is de Bufo viridis wel een der 
mooistc. Zelfs mensen bij wic dc rillingcn al 
over dc rug lopen als zc het woord „pad" maar 
horen, geven bij het zien van een groene pad 
toe, dat het eigenlijk wel een mooi dier is. En 
al mogen vele padden om tc zien vrij lelijk zijn 
door hun grauwc kleur en wratachtige huid, de 
prachtige ogen met hun zuivcre gouden glans 
doen die lclijkhcid helemaal vcrgcten. Hoe 
prachtig is dan dc groene pad, die met recht 
een schoonhcid ondcr dc padden kan worden 
genoemd. 



Waarnemingen 
successen en mislakkingcn 
bij het grootbrengen van in 
terraria geboren slangen 
Dr. Klaus Sievers - Sorup 

m e t foto 's v a n d e Nclrrijvpr. 
Vertnli i iK R. M. M e y e r • A m s l e l v c e n 

Het komt nu en dan voor, dat een pas gei'm-
portecrde of kort te voren gevangen slang in 
het terrarium eieren legt of levende jongen 
krijgt. De terrariaan is er dan erg op gesteld. 
dit nageslacht groot te brengen. Opdat deze 
zorg met succes bekroond zal worden, dient op 
volgende punten gelet te worden: 
Ik wil nu niet spreken over de temperatuur, 
vochtigheidsgraad en andere miliettvoorwaar-
den. die in ieder terrariumboek zijn vermeld. 
maar een hoofdstuk dierpsychologie behande-
len, dat niet elke slangenverzorger bekend zal 
zijn. Dit hoofdstuk heb ik na jarenlange waar-
nemingen. talrijke droeve ervaringen en enige 
gelukte experimenten uitgewerkt. 
Iedere pasgeboren slang heeft als aangeboren 
reflex het bijten naar bewegende voorwerpen. 
Dit bijten is al naar gelang van de intensiteit 
waardoor deze reflex werd opgewekt in drie 
verschillende vormen tc verdelen: 
1. Het bijten uit doodsangst. Hierbij bijten de 
slangen zich vast in het voorwerp. Dit doet 
iedere slang, ook de zogenaamde niet bijterige 
soorten. Zij laten dan pas los als het doel be-
reikt is, d.w.z. tot de pijn verdwenen is of de 
slang zijn vrijheid heeft herkregen. Op dit bij-
ten volgt alleen de vluchtreflex. 
2. De afweerbeet volgt wanneer de vermeende 
of werkelijke tegenstander de vluchtomtrek 
doorbroken heeft alvorens de slang kon vluch-
ten, maar voor de tegenstander werkelijk aan-
valt. Bij vele slangen is dit slechts een 
schijnbeet, een stoten met gesloten bek naar de 
tegenstander, ook Vipiriden richten daarbij 
vaak niet eens de giftanden op. Deze vorm van 
bijten wordt dan gevolgd door de vluchtreflex. 
De slangen bijten vaak pas nadat zij lange tijd 
zijn lastig gevallen; bekend is het verstoppen 
van de kop bij de Vipiriden en het uitwijken 
van de kop voor het bijten. Meestal gaat waar-
schuwen aan het bijten vooraf (sissen. met de 
staart vibreren, ratelen). Het verorberen van 
voedsel na de afweerbeet gebeurt slechts zel-
den, vastbijten volgt niet. 
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Homalopsis buccata met twee jongen 

3. De vangbeet is dc eigenlijke bijtreflcx, 
waarop het nuttigen van voedsel volgt. Alleen 
bij gezonde, zich in een bepaalde stofwisselings-
situatie bevindende dieren volgt deze beet en 
dan eigenlijk steeds direkt bij het vcrschijnen 
van de geschikte prooi. 
Als de prooi van de slangensoort niet geschikt 
is (b.v. te grote prooidieren). roept dit alleen 
de afweerbeet op. 
De aangeboren vangbeet roept een lange reeks 
van reflexen op. die ieder op zich al naar ge-
lang van de specifieke soorteigenschappen ver-
schillend kunnen zijn. 
Ik deel daarbij de slangen naar hun gedra-
gingen — niet zoologisch — als volgt in: 
1. gifslangen in een nauwe betekenis (vooral 

Vipiriden); 
2. wurgslangen (rcuzenslangen o.a. Opistho-

glyphen); 
3. slangen, die de levende prooi direkt tot zich 

nemen (Natrixsoorten o.a.). 
Wanneer de pasgeboren slang niet binnen de 
eerste vier weken na de geboorte een geschikt 
levend prooidier krijgt voorgezet, verdwijnen 
deze reflexen in de volgorde: 4 3 2 1. Ge-
draagt het dier zich toch nog op de onder 
reflex 3 genoemde wijze. dan kan men onder 
bepaalde omstandigheden door dwangvocdcring 
voor de daarop volgende tijd de gehele volg-
orde der reflexen weer hcrstellen. Aangezien 
echter de kunstmatige vocdering voor het dier 
met gevoelens van onlust gepaard gaat, kan 
men daarbij niet met zekerheid op succes 
hopen. 
Heeft echter de jonge slang uit zichzelf ge-
geten, dan bestaat een goede kans het dier 
groot te brengen, want deze dieren ervaren nau-
welijks iets van de shock door verandcring van 

Rcflcxvolgordc 

Reflex 1 
„ 2 

. . 3 

.. 4 

Tabel (de volgorde van de 

1 
gifslangen 

vangbeet en loslaten 
agitatic door angst-
rcukstoffen van het 
prooidier 
opzoeken van 
de prooi 

verslindcn 

ontwikke ing begint eigenlijk achteraan! 

2 
wurgslangen 

vangbeet en omstrengelen 
agitatic door tegenstand 
van het prooidier en diens 
verlammen 
opzoeken van de kop 
van dc prooi 

verslindcn 

3 
slangen, die dc levende 
prooi direkt tot zich 
nemen 
vangbeet en vasthouden 
agitatic door tegenstand 
van net prooidier 

het voor het verorberen 
klaarleggen van de 
prooi 
verslindcn 
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,,Worp" Vipera berus in het terrarium 

de omgeving, die vaak juist aan grote exem-
plaren het leven kost. Deze shock heeft een 
ongezonde verhoging van de stofwisseling ten 
gevolge en wordt gckenmerkt door een hard-
nekkig weigeren van voedsel. Sektie-resultaten 
en histologische onderzoekingen hebben een 
sterke schildklier-hypertrophie aangetoond. 
Psychologisch is deze toestand het beste te ver-
gelijken met de zogenaamde Anorexia nervosa 
(gebrek aan eetlust door nerveuze oorzaken) 
bij mensen, een „psychogene Fehlhaltung",1) 
die het meest bij hypersensibele vrouwen, bv. 
in geval van ongewenste zwangerschap, bij 
..Haftpsychosen"a) of andere zielskonflikten 
valt waar te nemen. een tcken dat onze poot-
loze troetelkinderen toch ook over een soort 
zieleleven beschikken, een mening die door 
menig natuuronderzoeker totnutoe wordt be-
streden. 
Nu een paar voorbeelden. welke ik zelf heb 
meegemaakt en die het bovenstaandc zullen ver-
duidelijken. Het grootbrengen van pasgeboren 
ringslangen biedt zoals bekend geen bijzondere 
moeilijkheden, wanneer kikkers of visjes van 
passende grootte verkregen kunnen worden. 
Hebben zij eenmaal gegeten, dan kan men hen 
ook leren levenloos voedsel te accepteren in 
wclk geval het beste vlees van zeevissen ge-
bruikt kan worden. Dit dient men dan met een 
levende kikker te bestrijken en aan een pincet 
voor de dieren te laten bcngelen; later nemen 
zij dit ook zonder kikkcraroma aan en tenslotte 
zoeken zij ook necrgelcgde stukjes vlees op, 
welke dan ook van zoogdieren kunnen zijn, dit 
laatste is iets dat ringslangen in de natuur nooit 
krijgen (rund-, varkcnsvlces enz.). Het dient 
echter slechts een noodmaatregcl te zijn, want 
voor slangen zijn plantaardige delen in de 
ingewanden der dieren (rupsen met planten-
resten in de magen van kikkers en hagedissen, 
plantenresten in de magen van muizen enz.) 
dringend noodzakelijk. 
In de zomer van 1952 kreeg ik een drachtige 
adder, die een paar dagen later 6 jongen wierp. 
Adders hebben. zoals bekend, een zeer geva-
rieerd menu: de volwassen exemplaren hebben 
zich meestal op bepaalde voedseldieren gespe-
cialiseerd. Zo voeden zich de adders uit het 
bos Beimoor bij Ahrensburg in Holstein bijna 
uitsluitend met heide- en bruine kikkers, de 
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exemplaren die op de Luneburger Heide ge-
vangen werden met spitsmuizen, terwijl daaren-
tegen de adders uit de omgeving van 
Neumiinster in Holstein het cenvoudigste met 
levendbarende hagedissen in leven te houden 
zijn. Bij jonge in het terrarium geboren adders 
heeft men dergelijke voederproblemen niet, zij 
eten alles wat enigszins bij hun grootte past, 
alleen men moet dan wel bij het eenmaal ge-
kozen voedsel blijven. Men kan kiezen tussen 
pasgeboren nankte muizen. die zonder vergif 
gezocht en levend vcrslondcn worden, kleine 
levendbarende hagedissen, die altijd eerst 
doodgebeten worden en jonge kikkers. waarop 
de adders jagen op dc manier van ringslangen 
en deze zelfs vasthouden zoals ook de ringslang 
dit doet. 
Bij het opkweken dient men nog op het vol-
gende te letten: 
Slangen leven over het algemeen solitair en 
houden cr dikwijls niet van met een soortge-
noot in een tcrrarium te moeten leven. Bij de 
meer gevoelige soorten ontstaat na verloop 
van tijd een zeer merkwaardige houding, die ik 
als een centrifugaal drijfvecr zou willen be-
schrijven en welke overigens ook bij iedere 
kikkervijver valt waar te nemen, wanneer de 
jonge kikkers hun larvenstadium hebben be-
eindigd. De dieren trnchten zich daarna zoveel 
mogelijk van hun geboorteplaats en zover 
mogelijk van elkaar tc verwijderen, resp. een 
eigen tcrritorium te zoeken of te veroveren. In 
dit stadium staken dc in het terrarium gehou-
den jonge slangen vaak de voedselopname, 
zodat men er goed aan doet, slechts een dier in 
het terrarium te plaatsen of weg te geven, wil 
men het aanvankelijkc succes niet in gevaar 
brengen. Men hcrkent de centrifugaal drijfveer 
daaraan, dat dc dieren een vcrhoogde ontsnap-
pingsaktiviteit aan dc dag leggen. zodat de 
bezitters van terraria die in de menig ver-
keren, dat deze hcrmetisch gesloten zijn, plotse-
ling hierover onzeker worden. Het zal mij in 
ieder geval niet vcrbazen, wanneer in de om-
geving van Hamburg gestreepte ringslangen 
gevangen worden, aangezien ik reeds tweemaal 
het totale nakomelingschap van deze dieren 
ben kwijtgeraakt zonder dat het mij ooit duide-
lijk is geworden, hoe de dieren konden ont-
snappen. 
In het terrarium geboren gladde slangen maken 
reeds spoedig na de eerste vervelling — indien 
dit niet ongeveer drie dagen na de geboorte 

Pasgeboren Corunella austriaca 
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van een slang gebeurt, is het dier niet levens-
krachtig ,— jacht op volwassen levendbarende 
hagedissen. die hun staarten laten vallen. De 
snelle slangen verorberen de bewegende staart 
zonder zich van de gevluchte rechtmatige eige-
naar iets aan te trekken. Deze slangen hebben 
overigens de gewoonte. het terrariumprobleem 
door kannibalisme op tc lossen. voor het geval 
zij intussen niet slachtoffcr van hun eigen 
moeder, die immers geen brocdverzorgings-
instinct kent, zijn geworden. 
Aanvankelijk had ik succes met het opkweken 
van twee in het terrarium geboren Homalopsis 
buccata. Deze dieren aten zonder meer karpers 
en zeeltjes, het ene werd echter na verloop van 
enige weken door de zich in het aquarium <— 
ik hield deze slangen zuiver aquatil r— bevin-
dende moeder waarschijnlijk bij ccn gemeen-
schappelijke visjacht doodgebeten, dc andere, 
waarvoor ik een extra bak had gemaakt, leefde 
nog enige maanden. at echter steeds en minder 
en stierf tenslotte toch. De oorzaak hiervan is 
mij nooit recht duidelijk geworden, er schijnen 
bij het opkweken van deze slangen nog onbe-
kende factoren een rol te spelen. 
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Homalopsis buccata 

Bij een in mijn elektrisch brocdapparaat uitge-
broede Neopareas bicolor — ik schreef hier-
over in de D A T Z Nr. 8/58 S 246 - heb ik 
pas ondervonden, wat het betekent, niet op tijd 
het juiste voer voor een dergclijk dier ter be-
schikking te hebben. In het begin, overeen-
komend met het doen en laten van de ouders, 
accepteerde het ongeveer 6 weken na de ge-
boorte de aangeboden naaktslakken niet en 
versmaadde ook later de huisjesslakken. De 
slang stierf na 3 maanden. 
In de afgelopen herfst ontving ik een Tham-
nophis sirtalis, die spoedig minstens een dozijn 
jongen kreeg. waarvan echter de helft niet in 
staat was de eierschaal te doorbreken. Van de 
overlevenden weigerden een paar voedsel, ter-
wijl ook de eerste vervclling uitbleef. Slechts 
een paar aten watcrkikkcrs en regenwormen. 
desondanks stierven ook hiervan nog enige 
exemplaren, zodat ik tenslotte nog maar 4 
exemplaren overhield, waarvan ik er twee 
tegen op andere plaatsen geboren jonge dieren 
van Natrix Sipedon heb geruild. Intussen zijn 
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Coluber bippocrepis (van rcgenworm tot 1 m gegroeidl) 

de twee zwakste exemplaren van beide soorten 
in de strijd om dc territoria gebleven, de twee 
overgebleven exemplaren bevinden zich echter 
in een uitstckendc conditie en zijn reeds flink 
gegroeid. Men moet ook uit elke worp de 
sterkste dieren behouden, en de rest, wanneer 
zij eenmaal gegeten hebben bijtijds weggeven of 
in ieder geval in een ander terrarium over-
brengen. Slangen van verschillende soorten 
verdragen elkaar goed, wanneer zij ook ver-
schillende voederdieren eten. In de herfst van 
1955 kreeg ik een blijkbaar pasgeboren Coluber 
hippocrepis. welke. toen het dier nog in vrijheid 
leefde, waarschijnlijk reeds gegeten had. De 
slang was met een kurklading uit Marokko 
meegekomen. Ik gaf het dier om de vier weken 
een Multivitamine-injectie en bood het in het 
voorjaar van 1956 pasgeboren muizen aan, die 
zonder enig bezwaar werden geaccepteerd. In-
middels is dc slang tot meer dan 1 meter uit-
gegrocid en eet met regelmatige tussenpozen 
muizen en mussen. 
Wanneer een pas gevangen of gei'mporteerde 
slang jongen krijgt, dan kan dit een te vroege 
geboorte zijn. De vangbeet is dan nog niet ont-
wikkeld. Zo is het waarschijnlijk te verklaren. 
dat bij mij twee in augustus 1959 geboren 
Crotalus atrox gestorven zijn — alle andere 
dieren uit dczc worp eveneens —, bij deze 
laatste was alleen nog de beet uit doodsangst 
aanwezig dwz. een exemplaar beschikte over 
reflex 3, het opsporen van de prooi, zodat ik 
hoopte met kunstmatige vocdering het ver-
dwenen normale reflexcomplex weer op gang 
te brengen, wat echter niet gelukte. Merkwaar-
dig is echter, dat dergelijke dieren, die door 
geen list meer tot eten te bewegen zijn en ten 
slotte niet eens meer een afweerbeet kunnen 
opbrengen, zich zonder meer regelmatig naar 
het drinkbakje begeven om met lange teugen 
vers water te drinken. Dc hoop om door toe-
voeging van drutvensuiker en runderserum in 
het water de slangen op peil te houden werd 
echter spoedig de bodem ingeslagen, want dit 
water raakten de slangen niet meer aan. 
Samenvatting: 
Bij pasgeboren slangen volgt na ca. 3 dagen 
de eerste vervclling. daarna zijn de dieren, in-
dien levensvatbaar, door een aangeboren vang-
beetreflex in staat geschikte voederdieren te 
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verschalken. Terwijl bij de gezonde slangen 
door de vangbeet een keten van reflexen wordt 
opgeroepen, die vanaf het opsporen van de 
buit resp. van de kop van de buit, tot het ver-
slinden van de voederdieren leidt, verdwijnen 
deze afzonderlijke reflexen bij niet tijdig voe-
deren in die volgorde, dat de slang in de eerste 
plaats de buit bijt, doodt en kan opsporen. 
doch niet meer opeet. dan nog slechts doden en 
tenslotte niet eens meer kan bijten. Het nor-
malc reflexencomplex is dan door geen enkele 
maatregei meer te herstellen. Aangezien slan-

gen in principe solitair leven en dikwijls, wan-
neer van dezelfde soort meerdere exemplaren 
in een terrarium gehouden worden, voedsel 
weigcren, verdient het aanbeveling alle slangen 
zoveel mogelijk apart te houden, waarbij het 
echter vaak geen rol speelt, wanneer slangen 
van verschillende soort — voor zovcr zij elkaar 
niet opvreten — zich in het tcrrarium bevinden. 

i- Psychogene Fehlhaltung = aanpassingsmoeilijkheden 
van psychische oorsprong. 
3) Haftpsychose » geestelijke afwijking ten gevolqe 
van gevangenschap, 

Paul Bartholdi, Bern: 

Het kweken van kamervliegen 
Voor een terrariumhouder is niets zo vcrvclend 
als niet beschikken over geschikt en voldoende 
voedsel voor zijn dieren. Daar ik naast Hyla's, 
Bufo's, Gecko's en chamaeleons in hoofdzaak 
kleinere boomkikkers (Hypcrolitts mclanoleuctts 
en Hypcrolitts cinctiventris) houd, bleek spoe-
dig dat dc aanvankelijk door mij in gebruik 
genomen voederdierkweken onbevrcdigend wa-
ren. Fruitvliegjes zijn te klein. wasmotten te 
groot. en krekels vreten de beplanting van het 
terrarium aan, terwijl men kakkerlakken niet 
vrij in het terrarium kan loslaten in verband 
met het ontsnappingsgevaar. Natuurlijk had ik 
ook een vlicgenval volgens het systeem van 
Dr. Hemker in bedrijf op mijn balkon, die ech-
ter ook niet voldeed, omdat bijna uitsluitend 
bromvlicgen werden gevangen, die voor mijn 
Hypcrolius helemaal niet geschikt zijn. Boven-
dien moest het mogelijk zijn, zo'n vlicgenval 
wat verder van huis op te stellen in verband 
met de rcuk van het vlees of vis in de val. ter-
wijl de vangst erg afhankelijk is van het 
weer. 

De kweek van kamervliegen had ik reeds enige 
malen overwogen. maar nog niet in praktijk 
gebracht, omdat de ammoniakgeur die daaraan 
verbonden zou zijn, mij er van afhicld. In het 
voorjaar van 1959 kwam ik, bij gelegenheid 
van het bezoek van Dr. O e s e r in Bern, weer 
in het bezit van enkele jonge Hyperolius, en 
van een partijtje kamervliegpoppen. In een ge-
heel glazen aquarium in wat vochtiger turf-
molm ontwikkelden de poppen zich weldra tot 
vliegen, waarop de jonge kikkers nijver jacht 
maakten. Nu had ik nog een wens: Die kamer-
vliegen in glazen auquaria in de kamer te kwe-
ken. zonder geurtjes. 
Nu mijn kamervliegenkweek — meer dan een 
jaar in mijn kamer bedreven — uitstekend blijkt 
te gaan — ik beschik dagelijks over 100 tot 
200 vliegen — wil ik hierover wat schrijven, 
omdat medeterrariumhouders. zeker tegen de 
winter, ook belangstelling voor zon kweek 
zullen hebben. Vooraf zou ik nog willen op-
merken, dat ik bij de ontwikkcling van mijn 
systeem ben uitgegaan van de publicaties hier-
over door Dr. R. O e s e r en Dr. E. 
T h o m a s . 
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De kweckbakken — het geschiktste twee in 
getal — kunnen het beste zodanig zijn. dat ze 
met heet water zijn schoon te maken. Ik heb ze 
voor mijzelf gemaakt uit blanke plaat 0,5, door 
een smid geknipt en gezet en zelf in elkaar gesol-
dcerd. De voorkant bestaat uit een ruit. 1,8 mm 
dik, schuivend bevestigd in messing U-profiel, 
dat in grotere speelgoedwinkels voor model 
spoortreintjes te krijgen is. Dit profiel is aan 
de plaat vastgesoldeerd. Aan de onderkant is 
een van deze stukjes profiel 4 of 5 cm korter 
een open stukje latend om. als de vliegenpro-
ductie groter is dan de behocfte, hierlangs dode 
vliegen uit de kweekbak te kunnen verwijde-
ren. Het is nuttig geblcken om over een 
reserveruit te beschikken om de andere prompt 
te kunnen vervangen bij eventuele breuk, maar 
ook als een ruit al te vuil geworden is. De ove-
rige zijden van de bak worden bespannen met 
vastgesoldeerd, vertind ijzergaas met een maas-
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wijdte van 1 mm. Het dakstuk bestaat ook 
weer uit plaat met bovenin een gat. pascnd 
voor de zeef die daarop wordt geplaatst en 
welke dient om vliegen van de kweek te ver-
wijderen. 
Moet nu nieuw voedsel of een schoon bakje 
voor het afzetten van de eieren in de kweek-
bak worden gebracht, dan bedek ik de ruit 
met een doek, schuif hem voorzichtig wat opzij 
en breng van onder het gcwenste in dc bak. 
Hierin bevinden zich. behalve de vliegen twee 
kleine glazen bakjes (theelichtglaasjes), een 
met Ovomaltine-poeder, het andere met drui-
vensuiker. Een derde, wat groter schaaltje, 
dient als drinkbak. In het drinkwater doe ik een 
of twee druppels Protovit (een in water oplos-
bare vlocistof die tien verschillende vitaminen 
bevat en welke in 15 cc-flacons in de handel is. 
product van Hoffmann-La Roche en Co. A . G ) 
en een stukje echte spons. Als eierafzetbakjes 
gebruik ik transparante koelkastbakjcs uit hard 
plastic in twee grootten ( 1 0 x 1 0 x 8 cm en 
1 0 x 2 0 x 8 cm), afhankelijk van dc behocfte 
aan vliegen. Z o n koelkastbakjc wordt voor 
tweederde met zemelen gevuld; deze worden 
overgoten met een papje. bercid uit: 1 dl. wa-
ter, een dcssertlepel melk. een dessertlepcl sui-
ker en een klontje gist ter grootte van een 
hazelnoot. 
Een bakje met deze kweckbodem wordt nu in 
de kweek gezet om de vliegen er hun eieren op 
te laten afzetten. Naar gelang het aantal vlie-
gen in de kweekbak en het gewenstc aantal 
nieuw te kweken vliegen kan de infectieperiode 
1 of 2 dagen duren. Om te verhinderen dat dc 
bovenlaag in het bakje uitdroogt, wordt deze 
in de kweekkooi door middel van een bloemen-
spuit vochtig gehouden. Zijn voldoende eitjes 
afgezet, dan wordt het bakje uit de kooi ver-
wijderd, de kweekbodem nogmaals fijn met 
water bestoven en vervolgens met een lapje 
luchtdoorlatende stof gesloten. Na twee of drie 
dagen zijn in deze plastic doos al kleine maden 
zichtbaar. Deze ontwikkelen zich sneller naar-
mate de temperatuur hoger is. Zit ik om vlie-
gen verlegen, dan plaats ik het bakje met 
eieren op een warme plaats (bij het voor-
schakelapparaat van de TL-verlichting). Na 
twee of drie dagen worden de snel groeiende 
maden bijgevoerd, en wel door de voedingslaag 
in het bakje te bestrooien met melkpoeder. 

Inderdaad een sueees 
Naar aanlciding van het bovenstaande artikel 
kan ik II mcdedelcn, dat dczc kweekmcthodc 
indcrdaad een succes is. Onze twccdc sccrctaris 
kreeg ten bchocve van zijn kweek Phyllome-
dusa's van Dr. Ocser een aantal vlicgpoppcn 
tocgestuurd. Hiervan stond hij mij ccn twintig-
tal vliegen af. 
Ik heb toen onmiddellijk bovenstaande kweck-
methode tocgepast, waarbij ik dc vocdingsbodem 
over twee bakjes plastic van 10 x 10 x 6^2 
hoog verdccldc. Na zes dagen zag ik de eerste 
madcn en na acht dagen kriocldc het van dc 
maden. Door ze bij het voorschakclapparaat 
van de TL tc plaatsen grociden de madcn 

Daarna wordt de bodcmlaag bedekt met een 
stukje vloeipapier. dat flink nat wordt ge-
sprocid. Deze bijvoeding en bevochtiging vin-
den, naar mate er meer maden zijn vaker plaats. 
tot twee- of driemaal daags. Nu en dan wordt 
het vloeipapier door ander vervangen. Na zo-
wat tien dagen trachten de maden uit de 
bodcmlaag te kruipen. eten geen melkpoeder 
meer en gaan zich verpoppen. Ook nu blijft 
controleren en bevochtiging van dc dc inhoud 
van het bakje. die inmiddels donker geworden 
is, noodzakelijk. Na enige dagen komen de 
eerste vliegen uit. Het kweekbakje wordt dan 
geopend — de doek verwijderd, en in de kooi 
geplaatst, blijft daar ongeveer een week, waar-
na practisch alle vliegen uitgekomen zijn. 
Daarna wordt het bakje weggenomen. schoon-
gemaakt en is weer voor een nieuwe kweek 
beschikbaar. 
Het onttrekken van vliegen aan dc kweek ge-
schicdt met behulp van een celluloid-zeefje 
(zoals die voor tubifex wordt gebruikt), dat 
omgekcerd op de opening boven de kooi wordt 
geplaatst. Het afdekken van dc zeef ver-
groot het resultaat. Met behulp van een schuif 
over de opening en een stukje stijf papier 
worden zeef en kooi afgesloten en de vliegen 
in het terrarium gebracht, zonder dat ze kun-
nen ontsnappen. 
Naar mijn ervaringen blijkt met deze kweek-
wijze het volgende: De sterke ammoniak-
vorming, die bij andere kweekmethoden op-
trecdt, is bij mijn manier van kweken nauwe-
lijks merkbaar, omdat ik maden en poppen niet 
van dc vocdingsbodem scheid. Bij ovcrmatige 
bezetting van de kweeklaag met maden is het 
mogelijk om na enige dagen de kweek over 
twee dozen te verdelen. terwijl bij een kleine 
kweek dc voedingsbodem gaat bederven en 
dienovcrcenkomstig rttiken. Vanzelfsprckend is 
de iets zure lucht van het gisten niet geheel te 
voorkomen. Door de kweekbak op een warme 
of minder warme plaats te bewaren. kan de 
ontwikkcling van de kweek enige tijd goed ge-
regulccrd worden. De ervaring leert snel. in 
welk tempo nieuwe kweken moeten worden op-
gezet. Maden en poppen zijn in zaagmeel ge-
ruimc tijd in een ijskast houdbaar. 

(Ovcrgenomen uit: AQUARIA. Schweizerische 
Zeitschrift fur Vivaristik. Bern). 

enorm. In twee a drie dagen van 1 tot 5 mm. 
De ccrstc twee dagen vcrspreidt dc vocdings-
bodem door de zich daarin bevindcndc gist een 
vrij zurc lucht, maar na twee dagen is dc kweek 
reukloos. 
Bclangstcllcnden kunnen van mij, in volgorde 
van bcstclling, poppen krijgen om daarmede een 
kweek tc beginnen tegen bctaling van dc porto-
kosten ad / 0,75. S.v.p. een plastic doosje op-
zenden. Vcrzcnding volgt alleen bij vorstvrij 
weer. Bij zeer grote belangstelling kan enige 
vcrtraging in dc vcrzcnding optreden omdat dan 
eerst nieuwe kweken moeten worden opgezet. 

M. van Rekum 
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Ver warming 
Dc heer P. Hillcbrands - v. d. Mortclstraat 85 - Noord-
wijk aan Zee dceldc ons liet volgende mede: 
Na 2 jaar zoeken heb ik cindelijk een adrcs gevonden in 
het buitenland waar men ccn warmtckabel kan krijgen, 
die werkelijk aan alle ciscn voldoct. 
Voor leden, die hicrvoor belangstelling hebben wil de 
heer Hillcbrands dczc kabcls bclangetoos bcstcllcn tegen 
vcrgocding van dc onkosten. 
Gegevens: Voor een inhoud van 1 m:' is voor een vcr-
hoging van dc temperatuur van 1° boven de temperatuur 
buiten het terrarium 2,5 Watt nodig plus 1 W voor 
1 m2 glasoppcrvlaktc. 
30 W is meer dan voldoende voor een terrarium in dc 
hulskamer. Dc lengte hiervan is 3 m en dc kabel wordt 
gelcverd met 2 watcrdichtc banaanslckkcrs. Prijs voor 
leden: / 10,80 plus f 1,80 transportkosten. 
Verder zijn vcrkrijgbaar kabcls van 50 W lengte 5 m 
/ 15,—; 60 W lengte 4 m / 14, —. Verder alleen voor 
220 V: SO W - 3 m f 1 1 , - ; 100 W - 5 m / 1 5 , - en 
120 W - 4 m / 1 4 , — . 

Vraag en aanbod 
G. Katcr - Thorn Prikkcrstr. 35III - Amsterdam biedt tc 
koop aan: 1 oerwoudterrarium met ondcrstcl, waarin 
linken bndcmbak met afvocr en vijver. afm. 95 x 50 x 120 
cm. Hockln'n frame met 3 zijdcn glas. Achterwand van 
geolicd hardboard. TL-vcrlichting van 25 W. Prijs / 30.-. 
Vcrzcndkosten voor rekening van kopcr. 

J. C . Sicr, Oranjcboomstraat 293a, Rotterdam, 
vraagt: een wasmottenkweck met kweckmethode. 
Y / i e hclpt? 

Reuzenhngedissen tvaarge-
noinen op Maleise eilanden 
Wij ontlenen het volgende bericht aan DE 
TIJD. 4 november I960: 
KOEALA LOEMPOER, 4 november (UPI) -
Piloten van de Britse luchtmacht hebben ge-
rapportcerd dat zij op twee onbewoonbare 
cilandjes onder de noordwestkust van Malakka, 
hagedissen hebben gezien van monsterachtige 
afmetingen. De Britten beweren dat de lengte 
van deze reusachtige reptielen variccrden van 
3 tot 25 meter. De waarnemingen werden ge-
daan op de eilandjes Song-song en Telor. Vis-
sers in die buurt zeggen dat zij de reptielen 
ook gezien hebben. 
De biologische dienst van dc Maleise regering 
is thans bezig nauwkcurige gegevens over de 
dieren te verzamelen. Het laat zich aanzien dat 
de nieuw-ontdekte reptielen zelfs nog groter 
zijn dan de bekende ..Reuzenwaraan van 
Komodo", die men op de Indonesische eilanden 
Komodo en Flores aantreft. 
Ian Templcton, een voorlichtingsofficier van de 
R.A.F., is zojuist teruggekeerd van een heli-
koptcrvlucht over de eilandjes, maar zijn po-
gingen om de reptielen te fotograferen zijn 
vergeefs geweest. 

Tot rover dit bericht. Wij hebben in Singapore om na-
derc gegevens gevraagd en hopen binnenkort op dit 
bericht terug te komen. Red. 

Jaarverslag van de 
Bibliotheearis 
Ook over het afgclopcn jaar kunnen we weer tevreden 
zijn, want evenals in de voorgaande jaren is het aantal 
boek werken in de bibliotheek weer loegenomen. Ei 
zijn thans 549 boeken in de bibliotheek tegen 521 op 
30 September 1959. Een loename van 28 stuks, ten 
eerste door het laten inbinden van lijdschriften, die 
door uilwisseling met ons orgaan werden ontvangen 
en ten tweede door het aanschaflcn van nieuwe 
bouken, w.o. No. 524 en 526, resp. Roger Connant -
A Field Guide to Reptiles and Amphibians of Eastern 
North America en Karl P. Schmidt & D. Dwight Davis -
Field Book of Snakes of the U.S. and Canada, waar-
voor wij verwijzen naar de besprcking door de heer 
Meyer in ons orgaan. 
Er werden in dit jaar 1S1 aanvragen ontvangen om 
boeken te lenen (voriq jaar 13o) en in totaal werden 
er 31)0 stuks uttgeleend (vorig jaar 382). Evenals vorig 
jaar waren de oude jaargangen van ons orgaan zeer 
in trek, vooral bij de nieuwe leden, die op ons advies 
deze jaargangen aanvroegen. 
Ook werden weer vele oudere jaargangen verkocht 
en er is thans nog maar een zeer beperkte voorraad 
over, t.w. 8e jaargang 1 exemplaar; 9e jaargang 6 ex.; 
lOe jaargang 18 ex.; l i e jaargang 12 ex.; 12e jaargang 
13 ex.; 14e jaargang helaas uitverkocht; 15e jaargang 
4 ex.j IGe jaargang uitverkocht; 17e jaargang 12 ex. 
en van dc afgelopen 18e jaargang ca. 30 ex. 
Verkocht werden in het afgelopen jaar: 9e jrg. 3; 
lOe jrg. 3; l i e jrg. 2; 12e jrg. 4; 13 ejrg. 1; 14e jrg. 5; 
I5e jrg. A; IGe jrg. 1 en 17e jrg. 9. Totaal dus 29 jaar-
gangen. Er kon dit jaar van de opbrengst geen bedrag 
aan de penningmcester worden algestaan, doch wel 
konden de kosten van inbinden en de aanschaf van 
enige nieuwe boeken hierun worden best reden. 
Evenals in het vorige verslag willen wij ook hier onze 
dank brengen aan hen, die ook nu weer boeken, oudere 
jaargangen of overcomplete losse numiners van ons 
blad aan de bibliotheek schonken en aan hen, die in 
ons orgaan ,,boekbesprckingen" hielden. Ook zij, die 
het druk werk enz. voor de bibliotheek verzorgden, 
mogen wij een woord van welgemeende dank hier 
niet onthouden. 
Van No. 453 af zijn de aanwinsten van de bibliotheek 
steeds in LACERTA bekend gemaakt. In het volgende 
nummer zullen de boek werken 526 t/m 548 bekend 
worden gemaakt. Zij die nog niet in het bezit zijn van 
de boekenlijsten met de nrs. 1 t/m 452 en gebruik 
willen maken van de bibliotheek, kunnen op aanvrage 
deze boekenlijsten, alsmede het reglement op de 
bibliotheek gratis vcrkrijgen (s.v.p. postzegel voor 
antwoord bijsluiten, red.}. 
Zoals bekend, gcschiedl het uitlenen van boeken gratis, 
alleen dient een zekcre waarborgsom per boek te 
worden gestort. Met bedrag van de waarborgsom staat 
in de boekenlijst achter elk boek vermeld. Op 1 ok-
tober 1960 bedroeg het bedrag der ingelegde waarborg-
sommen in totaal / 315,83 (de zgn. ,,rekening met 
diversen"). 
Met een woord van opwekking aan hen, die tot nu toe 
nog geen gebruik van onze mooie bibliotheek ge-
maakt mochten hebben, om hiermede toch eens kennis 
te maken en te profiteren van de goede en leerzame 
boekenschat die wij bezitten, willen wij dit kort ver-
slag beeindigen. 
Castricum, l" oktober I960 A. T. REYST 

RESERVEFONDS ,,LACERTA" 
Laatste saldo / 212,— 
H. N., Z / 3,— 
F. W. B., D / 2,— 
G. G. v. d. H., R / 13,— 
Rente over 1959 f 7,— 
Saldo per 1-11-60 / 237,— 

Nog steeds is onxe vraagt 

Wie helpt ons aan 

Copy, copy, copy? 
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