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Pseudemys scripta elegans 

Ditmaal is op dc voorpagina een waterschild-
pad afgcbceld, nl. Pseudemys scripta elegans, 
de Roodwangschildpad, afkomstig uit dc Ver-
enigde Staten van Amerika. 
De Pseudemys-soorten hebben een zeer groot 
vcrspreidingsgebied, dat zich uitstrekt van de 
grote meren in het Noorden van de V.S. tot 
in Centraal- en Zuid-Amcrika toe. Van al dc 
„sierschildpadden" is de Roodwangschildpad 
wel dc bekendste en ook een van dc mooisten. 
Boven en ondcr dc rode wangvlek lopen witte 
en groenachtigc strepen. Het rugschild, dat bij 
jonge dieren prachtig groen is, vcrtoont don-
kere lijncn en vlekken. Dc jonge dieren hebben 
op het gele buikpantscr concentrische zwarte 
ringen. Bij volwassen dieren vcrdwijnt dczc 
tekening steeds meer bij het oudcr worden en 
zeer oude dieren kunnen zelfs vrijwel egaal 
zwart worden. 
Pseudemys scripta elegans wordt zeer vaak nog 
onder de fouticve naam Pseudemys scripta 
troostii aangeboden. P.s.troostii is echter de 
geldige wetenschappelijke naam voor de Gecl-
wangschildpad. 
Pseudemys scripta elegans komt uit het klima-
tologisch gematigde deel van de V.S. Zc heb-
ben derhalvc geen behoefte aan erg hoge tem-
peraturen. Een watcrtempcratuur van gemid-
deld 18-20° C en een iets hogcre lucht tempera-
tuur zijn reeds voldoende. 's Zomcrs kan men 
deze dieren zonder bczwaar in de open lucht 
houden. 
De dieren nemen hoofdzukelijk dicrlijk voedsel 
tot zich, (zulks in tegenstelling tot andere 
Pseudemys- en Graptemys-soorten, die vaak 
voornamelijk plantaardig voedsel vcrorbcren) 
zoals insektenlarven, waterslakken (met huis 
en al!) wormen, visvlees enz. Sommige exem-
plaren knabbelen echter van tijd tot tijd graag 
aan een slablad of ander plantaardig voedsel. 
Een wekelijkse toediening van 1 a 2 druppels 
vitamine A-D draagt bij tot de bestrijding van 
dc bij schildpadden in gevangenschap vaak 
voorkomende schildverwcking. Dc huisjes van 
de als voedsel gcboden slakken (kalk ) en dc 
schubben van vissen zijn eveneens een goed 
middel tegen deze verweking. Met vitamine 
bestreken voedsel wordt echter vaak gewcigcrd. 
Het beste kan men dan een meelworm met een 
druppel vitamine inspuiten door middel van een 
injectiespuit. Bij regelmatige toediening van dczc 
vitamines kan men vaak waarnemen dat dc 
dieren gaan „verschilden". De hoornplaatjcs 
laten dan stuk voor stuk los om plaats te ma-
ken voor tie zich eronder bevindende nieuwe 
schildjes. Bij goede vcrzorging groeit Pseudem-
ys scripta elegans in ca. 5 jaar tot ongeveer 
18 cm uit. 
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Enige opmerkingen over het 
natuurlijk milieu van Anolis 

Prof. Dr. A. Stolk • Amsterdam 

% 

Karnkteristteke biotoop von de Roodkeelnnolis, Woud met verspreide, hoogopgaande stnmmen 
en flinke onderbegroeiing. Foto vnn de sehryver 

Een absoluut noodzakelijke voorwaarde voor 
het houden van dieren in gevangenschap is een 
grondige kennis van het biotoop van die die-
ren. Als terrariumliefhebbcr dient men op de 
hoogte te zijn van de verschillende factoren, 
die zo'n biotoop beheersen, zoals bijvoorbeeld 
de natuurlijke gesteldheid van de bodem, de 
vegetatie, het klimaat, etc. Het moet zeker uit-
gesloten worden geacht om dieren in goede 
conditie te houden en zelfs tot voortplanting 
te brengen, zonder met de bovenbedoelde fac-
toren behoorlijk op de hoogte te zijn. 
Jammer genoeg is over de biotopen van ter-
rariumdieren, van amphibien en reptielen in 
hun enorme verscheidenheid, nog niet zo heel 
veel bekend. Enkele gunstige uitzonderingen 
daargelaten. hebben de vangers van terrarium-
dieren doorgaans slechts belangstelling voor 
hun vangst, voor het aantal bemachtigde exem-
plaren en de handelswaarde die door deze ver-
tegenwoordigd wordt. Evenmin als dit met de 
vangers van tropische vissen het geval is, moet 

men bij hen in het algemeen niet aankomen 
voor gegevens met betrekking tot de biotoop 
van de dieren. Bij importen is het wel voorge-
komen, dat zelfs het land van herkomst niet 
bekend was, wat vanzelfsprekend voor de 
systematische bewerking van bepaalde soorten 
onoverkomelijke moeilijkheden heeft opge-
leverd *). 
Nu is daarin gelukkig de laatste decennia wel 
enige verandering gckomen. Van de hand van 
Dr. L a d i g e s verscheen een voortreffelijk 
boek over het natuurlijke milieu van vissen, 
,,Der Fisch in der Landschaft", en wat de 
amphibien en reptielen betreft, heeft Prof. Dr. 
M e r t e n s zijn tijdens zijn studiereizen ver-
zamelde gegevens in menig boek en publicatie 
wereldkundig gemaakt. Toch blijven er altijd 
nog talrijke hiaten in onze kennis dienaan-
gaande bestaan, omdat dit terrein nu eenmaal 
zo uitgestrekt is. 
Toen ik dan ook in het kader van mijn studie-
reizen door Afrika en Amerika verschillende 
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in dit opzicht belangwekkende gebieden be-
zocht, besloot ik ook mijn aandacht te schenken 
nnn het milieu vnn amphibien en reptielen. Het 
ligt in mijn bedoeling om in een serie artikelen 
u hierover een en ander te vertellen. Voor dit-
maal kiezen wij dan het geslacht Anolis, een 
groep hagedissen, die bij tcrrariumliefhebbers 
in hoog aanzien staan. omdat zij buitengewoon 
interessante terrariumdieren zijn. 
W a t het milieu bctreft, kunnen wij vaststellen, 
dat de vcrtcgenwoordigers van dit geslacht in 
het algemeen aan het boomleven zijn aange-
past, hetgeen gepaard gaat met een aantal ana-
tomische kenmerken. Z o is het voorlaatste lid 
van de vingers en de tenen sterk verbreed en 
draagt aan de onderzijde een aantal in dwarse 
richting verlopende plaatjes of lamellen, die uit 
verbrede schubben blijken tc bestaan. Evenals 
dit bij de Gecko's het geval is, zijn de lamellen 
met millioenen kleine haakjes bezet, waardoor 
het dier zelfs in staat blijkt te zijn, om zich in 
een loodrechte stand vast te hechten. Men moet 
nu echter niet denken. dat de Anolissen de 
bomen en struiken nooit verlaten en zich enkel 
en alleen in het dichte gebladerte ophouden. Dit 
is zeker niet het geval. Ik zelf heb herhaalde-
lijk dieren op de grond gezien; naar ik kon 
vaststellen, gingen de dieren naar de grond om 
zich te zonnen en bovendien om bij kleine 
poeltjes en plasjes te gaan drinken. Dit laatste 
geschiedde in het bijzonder, wanneer na een 
langdurige droogte op de bladeren van bomen 
en struiken geen droppel water meer aanwezig 
was. 

F. Sybem - Tegeten 

Eind mei 1960 tijdens een natuurhistorische 
excursie door het dal van de Warche. in de 
Ardennen, ving het Lacerta-lid Hermans uit 
Venlo in een klein. snelstromend beekje, drie 
larven van de vuursalamander. 
Nadat alle deelnemers aan de excursie de dier-
tjes hadden gezien en de nodige uiteenzetting 
hadden aanhoord. was er de gelegenheid niet 
meer om de larven in het beekje terug te bren-
gen. zodat zou worden getracht die kleine sala-
manderlarven in het leven te houden en op te 
kweken. Met dc zorg daarvoor werd ik belast. 
Wegens gebrek aan ruimte in aquaria bracht 
ik de diertjes onder in een kom van aarde-
werk. waarin een platte holle steen; voor de 
rest gevuld met regenwater waarin een takje 
watcrpest. De kom werd op de werkbank in 
het schuurtje opgesteld. Zon kwam er niet bij. 
De watertemperatuur zal ongeveer 15 graden C. 
bedragen hebben. Om de 8 of 14 dagen wer-
den de diertjes overgebracht in een kom met 
vers regenwater. De larven werden gevoerd 
met watervlooien, tubifex en enchytraeen. Ze 

Soms trof ik de dieren op dc grond aan in dc 
onmiddcllijke omgeving van huizen en tuinen, 
wat echter niet wegneemt, dat het woud nls dc 
echte biotoop voor deze hagedissen moet wor-
den beschouwd. Het was een prnchtig gezicht 
om dc dieren op de stammen en tussen het ge-
bladerte van bomen en struiken bczig te zien. 
Het bleek echter een bijzonder moeilijke op-
gave te zijn om hen daar met behulp van mijn 
sterke telelens te fotograferen. O p dc rotsach-
tige bodem was dit beter mogelijk. 
In de rcgenperiode viel er niets van dc dieren 
te bekennen. Zij moeten in die tijd hun schuil-
plaatsen hebben opgezocht om daar beter weer 
af te wachten. Het natuurlijk voedsel bleek 
zeer gevarieerd te zijn en tc bestaan uit alle 
mogelijke insecten en spinnen. mits niet te 
groot. 
Deze waarnemingen hebben in het bijzonder 
betrekking op Anolis carolinensis: de opnamen 
werden gemaakt in dc omgeving van Charlotte 
in North-Carolina, Verenigde Staten. 

*) Wij mogen hierbij onze importerende leden op-
wekken te trachten zoveel mogelijk omtrent de her-
komst van hun dieren te achterhalen. Met exacte 
vindplaalsopgave is een dood tcrrariumdier nog van 
waarde voor het zoologische museum. 
Sedert 1864 zit de herpetologie met con Anolis van 
C o p e , impetigosus. beschreven van een wijlje zon-
der bekende vindplaats (,,Imagine making such a 
specimen type ol a new species; but this was not 
considered a sin in 18641" - Barbour 1934). LW. 

aten goed en groeiden ook snel van de onge-
veer twee centimeter lengte toen ik ze kreeg, 
tot ruim vier centimeter bij hun metamorphose. 
Eind juni begonnen bij het eerste exemplaar 
de kieuwen in te schrompelen. Het diertje lag 
haast als dood boven, juist zoals ik al vaker 
ook bij andere salamandersoorten vlak voor 
de metamorphose heb waargenomen. 
De waterstand in de kom had ik intussen reeds 
van 5 tot 6 cm op 2 tot 3 cm gebracht, tcrwijl 
een landgedeelte in de vorm van plakjes turf 
was aangebracht. 

De tekening van gele en zwarte vlekken was 
inmiddds al duidelijk te zien. Op 11 juli 1960 
ging de eerste aan land; ik vond die echter na 
acht dagen dood onder een plakje turf: oorzaak 
onbekend. Op 8 augustus ging de tweede, vijf 
dagen daarna nummer drie op het droge. Het 
menu werd uitgebreid met zeer kleine slakjes 
en dito pissebedden. Nu. eind januari 1961 zijn 
ze ongeveer 7 cm. groot en houden ze een stel 
Japanse vuurbuiksalamanders gezelschap. 

Het opkweken van 
Vuursalamanderlarven 
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Excursie naar de 

Hautes ¥ agues 
II. HI. ran Meeutcen - Rotterdam 

Werkelijk grandioos. deze excursie van onze 
Rotterdamse Werkgroep naar een zo goed als 
onbcwoond gebied. want zo mogen we het 
Hcrtogenwald gerust noemen. 
Een gewcldig groot gebied, begroeid met bos-
sen en doorstroomd door talloze beekjes en dat 
alles slechts op luttele kilometers afstand van 
de enorme industriestad Luik en nog dichter 
bij het mijnwerkersplaatsje Verviers. 
Het feit dat dit gebied onbewoond is brengt 
natuurlijk met zich mede. dat men er een bijna 
oerwoudachtige flora en fauna mag verwachten. 
Ik geloof niet dat iemand van de deelnemers 
aan deze excursie in deze verwachtingen is 
tclcurgesteld. 
Na een reis van ongeveer vijf uur kwamen we 
tegen half een op onze bestemming. W e kwa-
men van Verviers, vanwaar wij de loop van 
het prachtige Ardennenriviertje, de Vesdre, 
gevolgd hadden. Deze zelfde Vesdre zouden 
wij nu verder stroomopwaarts volgen en daar 
zijn bronnen midden in het Hcrtogenwald lig-
gen, beloofde de excursie heel wat te worden. 
Nadat ieder was uitgestapt trokken wij, eenen-
twintig man sterk, op naar ons doel. Over een 
dicht tapijt van dennenaalden kwamen we wel-
dra bij een plek, waar een paar takken en wat 
mos een soort meertje in de beek hadden doen 
ontstaan. Hier deden wij onze eerste vangst: 
een volwassen exemplaar van Rana arvalis, de 
ook in ons land niet zeldzame heikikker. Deze 
kikker kwam, zoals we later zouden merken, 
hier buitengewoon algemeen voor, hoewel er 
geen heide in de buurt was. Het dennebos 
waar wij nu doorgingen bood ons verder wei-
nig. Interessanter werd het toen wij eenmaal dc 
grote weg hadden gekruist en op een tamelijk 
vochtig grasland terechtkwamen, met een lichte 
begroeiing van tamelijk jonge dennen. Hier 
werd een buitengewoon leuk kikkertje gevan-
gen, dat niet te determineren bleek. Het had 
een mooie donkere rug met lichte vlekjes. In 
een plasjc ving onze secretaris een grote kik-
kcrlarve waarvan hij vermoedde dat deze van 
Alytes obstetricans (vroedmeesterpad) afkom-
stig was. 

De Vesdre werd weer verder gevolgd en wel 
in de meest letterlijke zin van het woord. Door 
de zeer ruige oeverbegroeiing was het namelijk 
gemakkelijker om door de beek zelf te lopen 
dan langs de kant. Daar het water ijskoud was, 
was het voor dicgenen die geen laarzen bij zich 
hadden nu niet bepaald een pretje, zeker niet 
in de eerste minuten. Maar nu ja, alles went en 

f** >m 
Rana arvalh Nils foto: J. Th. ter Horst 

een paar minuten later bewoog zich een lang-
gerekte troep ijverig speurende herpetologen 
langzaam stroomopwaarts door de snelstromen-
de, kronkelende beek. Iedere steen werd om-
gedraaid om te zien of er geen vuursalamanders 
of hazelwormen onder zaten en soms speurde 
men zo ijverig op de oever dat men vergat tc 
kijken waar men liep en dan in een kuil staptc. 
Een gil, een lelijk woord en een natte laars 
waren daar de onvermijdelijke gevolgen van. 
W e mogen niet vergeten om hier ook even de 
vrouwelijke deelnemers aan de excursie ecrvol 
te vermclden: deze gingen nl. even onvervaard 
en vaak even blootvoets als de mannen het 
water in, staken hun handen in allerlei grieze-
lige holten onder stenen en gilden niet eens 
wanneer ze dan een spin over hun vingers 
zagen lopen. Kortom. zij gedroegen zich held-
haftig en, wat meer is, zij graaiden ons vaak de 
beste buit voor de voeten weg. 
Nadat er een tijdlang niets anders was gevan-
gen dan een paar kikkers. was de eerstvolgende 
buit een hazelworm (Anguis fragilis). Werke-
lijk een prachtig exemplaar met mooie mahonie-
kleurige flanken en een chocoladekleurige rug-
zijde. Een van onze vrouwelijke leden had hem 
onder een steen gevonden, midden tussen dc 
bosbessen. 

W a a r we nu waren had het bos plaats ge-
maakt voor een begroeiing van lage struiken. 
bosbessen en gras. Een werkelijk ideaal terrein 
voor hazelwormen en. zoals weldra bleek. ook 
voor Lacerta vivipara. de levendbarende hage-
dis. 
Een klein eindje verder lieten wij de beek. die 
nu haar weg vervolgde door een gebied waar 
een bosbrand had gewoed en dat ons daarom 
niet erg aantrok. aan onze rcchterhand liggen 
en gingen langs een houthakkerspaadje verder. 
Het terrein waar we nu liepen was licht gcacci-
denteerd. voornamelijk een gevolg van bom-
trechters, die overal diepe kuilen vormden. In 
deze kuilen stond een laag water, dat er, mede 
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door de begroeiing met diverse waterplanten. 
veelbelovend uitzag. Tussen de bomtrechters 
in was het land begroeid met tamelijk hoog (ca. 
40 cm) gras. hier en daar een enkele bosbessen-
struik en nog enkele lage planten. Overal 
liepen hele kleine, meestal door gras over-
groeide beekjes, waar je intrapte voor je het 
wist. Hoeveel bomtrechters we met ons alien 
hebben uitgevist zal ik wel nooit te weten 
komen en hoeveel stenen we hebben omge-
keerd evenmin. Maar het resultaat was gewel-
dig. Hazelwormen werden bij bosjes gevangen; 
levendbarende hagedissen eveneens en in de 
trechters wemelde het van de kikkerlarven. 
voornamelijk van Rana arvalis en R. tempo-
raria en ook werd een enkele salamanderlarve 

nog langer genoten van de prachtige natuur in 
dit zo onbekende stukje Belgie. 
Rest ons dan nog slechts om namens alien die 
aan de excursie hebben deelgenomen onze 
hartelijke dank te betuigen aan de heren Van 
Omme en Van Veen, die dit alles voor ons 
hebben mogelijk gemaakt ten koste van hun 
eigen vrije tijd. 
Misschien mogen we hier dan nog de wens uit-
spreken dat het bestuur van onze vereniging 
eens de mogelijkheid zou overwegen om met de 
gehele vereniging een langcre tocht. bijvoor-
beeld een weekend, naar dit unieke gebied te 
organise ren? 
Moge dat dan een even groot succes worden 
als deze excursie is geweest. 

Vroedmeesttrpaddtn 
opgevist. Op de met stenen bezaaide rand van 
een der kuilen werden maar liefst drie vroed-
meesterpadjes gevangen, waarvan er een een 
mannetje met eisnoeren was. 
Onder de stenen werden nog een paar, soms 
ondetermineerbare. salamanders gevonden. 
Kortom, het was een waar eldorado voor ons 
terrariumliefhebbers. 
Het was beslist jammer, dat we om half zes 
alweer vertrokken, want hoe graag hadden we 

foto M. A. Kerchoven, Leiden 

Naschriit: 
Uw secretaris is het met de laatste regels van dit 
verslag geheel eens. Er kleven echter diverse moci-
lijkheden aan. Ten eerste de verspreidheid over ons 
gehele land wat de leden betrett, ten tweede de mo-
gelijkheid van overnachting in dit gebied en ten 
derde de kosten aan zo'n excursie verbonden. Er is 
echter waarschijnlijk wel een mogelijkheid om door 
de drie werkgroepen gezamenlijk zulk een herpeto-
logisch uitstapje te doen organiseren. Suggesties wor-
den gaarne ingewacht bij ondergetekende, die dan 
de mogelijkheden onder ogen zat zien. 

M. v. R. 

Uit de Winschoter courant 
1 7 d e c e m b e r 1 9 6 0 

Oostwold. W a a r tegen den winter de honder-
den kikvorschen. welke des zomers de grach-
ten, slooten, vijvers, enz. bevolken, blijven. 
bleek deze week op treffende wijze. In de 
renteniersbehuizing van den heer C. Knottnerus, 
steeg in den kelder. ofschoon deze door eene 
riolering met een lager gelegen vijver was ver-
bonden. het water voortdurend. De rioleering 
was blijkbaar verstopt geraakt en een smid 
werd dan ook ontboden om met eene lange 
roede de buizen te openen. Alles tevergeefs. 

zoodat de rioleering opgegraven werd. 
En wat nu? Al de zoogenaamde drainecrbuizen 
van den vijver tot den kelder. eene lengte van 
6 meter, zaten volgepropt met kikvorschen. Bij 
honderden werden ze naar buiten geschud, wel 
een kruiwagen vol. Ze zaten dicht opeengepakt. 
voor t meerendeel gestikt. Slechts enkelen 
leefden nog. t W a s een giezelig gezicht, al 
die doode kikkers, vertelde een der arbeiders 
ons en dat gelooven we graag. 
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Bijxondere hagedissen van 
Nieuw Guinea 

11. A. L. Menne, Den ttnng 
Nieuw Guinea herbcrgt vele merkwaardige 
dieren. Een groot aantal hoort specifick op 
Nieuw Guinea en/of omliggende cilanden thuis; 
andere zijn eigenlijk Noord-Australische 
vormen. 
Het zou zeer te betreuren zijn als wij in de toe-
komst dit interessante gebied ook verloren. 
W a n t vooral ook op biologisch terrein is op 
Nieuw Guinea nog enorm veel pionierswerk 

Het mannetje heeft op dc voorste helft van de 
staart een mcrkwaardige hoge kam, terwijl zo-
wel bij het mannetje als het wijfje nek en rug 
getand zijn. De eieren die de grootte van een 
fazantenei hebben, worden in sommige gebie-
den door de inhcemsen gegeten. maar zijn 
moeilijk te vinden daar ze diep in de oevers 
van stromen of plassen worden ingegraven. 
Een andere typische Nieuw Guinca-vorm is de 

4rfrx? 

•-' 

I 
Tiliqua gigar 

te verrichten. Het land moet nog tal van 
diersoorten bevatten die nog volkomen onbe-
kend zijn. 
W a t de reptielen bctreft, en dan in het bijzon-
der de hagedisachtigen, vinden we op Nieuw 
Guinea heel merkwaardige soorten. 
Daar is dan bijvoorbeeld de waterhagedis of 
waterleguaan (,,Soa soa"), Hydrosaurus am-
boinensis, een groot dier (tot 1,10 m) dat be-
halve Nieuw Guinea ook de Philippijnen, de 
Molukken en een deel van Celebes bewoont. 
De naam waterleguaan is eigenlijk niet juist 
want de soa soa moet tot dc Agamidae ge-
rekend worden. Hoewel de voeding gemakke-
lijk is (hij leeft uitsluitend van vruchten en 
bladeren), is hij toch voor het terrarium niet 
geschikt vanwege de ruimte die hij nodig heeft. 
In de natuur houdt hij zich altijd in de nabijheid 
van water op. Hij ligt gewoonlijk breeduit op 
een tak boven het water, om zich bij onraad op 
het laatste moment met een ruk in het water te 
storten. Hij kan perfect zwemmen. 

foto: D. L. Leikcr 

Blauwtongskink Tiliqua gigas (..Ular kaki 
ampat" = vierpotige slang!), die ook nog al 
groot wordt (tot 55 cm) en in zijn jeugd vcel 
gehouden wordt als terrariumdier en dan veel 
plezier geeft en ook gemakkelijk te houden is. 
Hij voedt zich met alle mogelijke insecten, met 
bloemen en zelfs met muizen en kippeneieren 
(dit laatste maakt hem bij de kippenhouders in 
zijn gebied niet bemind). Bovendien fantaseren 
veel inheemsen verhalen over zijn giftigheid. 
Hiervan is natuurlijk geen sprake. Wel is hij in 
het begin nogal agressief, maar later wordt hij 
zeer mak (zie de foto in Lacerta' no. 2/3 van 
de l lde jaargang. biz. 9!). 
Dr. D. L. Leiker heeft over dit dier al meer-
malen in Lacerta' geschrcven (zie o.a. no. 7 
v. d. l lde jaargang. biz. 48 en no. 7 v. d. lOde 
jaargang, biz. 54). 
Tiliqua gigas die een beige kleur heeft (niet-
volwassen exemplaren hebben een tiental don-
kere dwarsbanden), bewoont Nw. Guinea, de 
Molukken en een flink deel van Australie. 
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De — uitgesproken Australischc — soort Tili-
qua nigrolutea is, althans wat dc volwassen 
exemplaren aangaat, levendiger en aardiger in 
het terrarium dan gigas. Deze soort bewoont 
uitsluitend New South Wales en enkele eilan-
den in het zuiden, zoals Tasmanie. 
De derdc en laatste soort die ik bespreken wil, 
is de Kraaghagcdis (Chlamydosaurus kingi). 
die zowel op Nw Guinea voorkomt als in het 
gehele noorden van Australie. Lengte ongeveer 
80 a 90 cm. (staart ± 55 cm.). 
Deze hagedis heeft vreemde gewoonten! De 
mannetjes hebben nl. een grote kraag die ge-
woonlijk opgevouwen ligt over beide schou-
ders; bij elke opwinding of vlaag van toorn 
springen twee kappen — die worden gesteund 
door kraakbeenachtige ribben — naar voren en 
vormen de enorme kraag. die scherp gezaagde 
randen heeft. Dit typische aanhangsel loopt tot 

ondcr de kin door. Uit de parasolachtige holte 
die zich vormt. steekt de kop van het dier. 
waarbij in de open bek krachtige tanden ge-
toond worden; de hoektanden zijn zichtbanr 
groter. Hij sist daarbij hevig. De kleur van de 
geopende bek is saffraan-geel tot oranje. Het 
dier zelf is leigrauw tot bruin (nogal wisse-
lend). Hij houdt zich het liefst in bomen op en 
komt praktisch niet op de grond. Valt hij uit 
een boom, dan verheft hij zich op zijn achter-
poten en rent in die houding weg. Het is een 
potsierlijk gezicht het dier op zijn achterpoten 
te zien wegsnellen. 
Hij voedt zich met sprinkhanen. krekels. kevers. 
enz. 
Nagenocg dezelfde dreigvertoningen als deze 
soort, gebruikt ook de bekende Australischc 
Baardagaam (Amphibolurus barbatus bar-
batus). 

«&ei=rf„*te«SL- j 

foto: Gfeller & Stettlcr Tiliqua nigrolutea d* en '2 

ADRESWIJZIGING V A N O N Z E REDAC-
TEUR! 
Wij maken er U op attent, dat onze rcdacteur 
vcrhuisd is. 
Het nieuwe adrcs is: 
L. WIJFFELS — „Hct Wijdevclt" 

St. Lambcrtusstraat 1, 
E N G E L E N (N.B.) 

Kopij e.d. in het vcrvolg dus naar dit adrcs 
CONTRIBUTIE 
Dc penningmeester maakt dc leden die per 
half jaar bctalen er op opmerkzaam, dat dc con-
tributie voor het twccdc halfjaar per 1 april a.s. 
verschuldigd is. Indien u thans dc contributie 
gireert bespaart u hem een hoop werk en uzelf 
f 0,50 incassokosten. 
Antonin Rcitmajer - Kladruby u Stribra -
Tsjccho-Slowakije zoekt correspondence in dc 
Engelse taal met Nederlandsc tcrrariumhouders. 
Zijn speciale licfhebberijen bestaan uit terra-
riumdieren, vooral boomkikkcrs, en terrarium-
planten. W i e schrijft hem eens? 

VRAAG EN AANBOD 
Alle soorten en hoeveelheden Bulo bufo (gcwone pad) 
worden door Guido Nijs aangekocht. Prijsopgave en 
(|iiantiteiten naar 'Studio Guy" - Grote Nieuwcndijk 
29-53 tc Mechelen (Belgie). 

De heer J. C. v. Vaupel-Klein Jr. 
p /a Carel Reinicrszkade 123 - Den Haag 
Telefoon (buiten kantooruren) 070 - 725212 
biedt aan: 
Aguariumbak, stalen geraamte, dikkc ruiten, com-
plect met lichtbak, verwarmingselement en rotsen. 
Almetingen: lang 180, breed 50 en hoog 40 cm. Prijs: 
/ 50,—. 

Do heer G. J. J. Delventhal - Gerard Douslraat 31 -
Capelle a/d Ussel vraagt: 
wasmottenkweekj 
2 Anolis carolinensis 0 0 : 
2 Kameleons (Chameleo chameleon), liefst kleinere 
exemplaren. 

Wij willen onze leden erop attent maken dat Helga 
Ruhland, Welsumer Plad 5, Berlin-Rudow in Duits-
land, reptielen en amphibien van Pacifische Eilanden 
importeert, o.a. de Gebande leguaan van de Fidji-
eiianden, Brachylophus lasciatus, dc Pacilic-Boa, 
Enygrus bibroni. en kikvorsen als Camuter tlorsalis 
en Plalymantis vitianus. 
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