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CUALCIDES OCELL.tTUS OCELLATUS 

Nadat wc u in het vorigc nummer iets hebben 
vertcld over dc Hardocn, stcllen we u ditmaal 
een andere wocstijnbcwoncr voor, namclijk dc 
Parclskink, Chalcidcs o. ocellatus, waarvan dc 
voorplaat ccn duidelijke afbcclding geeft. 
Het eerste wat opvalt, is het grote verschil in 
lichaamsbouw met dc Hardocn. Dit is niet zo 
erg vrcemd, daar dc Parclskink, zoals zijn naam 
reeds aangceft, tot dc skinken behoort en dc 
Hardoen tot dc agamen, dus twee heel verschil-
lende families. 
Dc kop van het dier doet nog sterk denken aan 
die van een gcwone hagedis, maar het lichaam 
is langgercktcr, daar dc afstand tussen voor- en 
achterpoten groter is. Dc poten zijn echter goed 
ontwikkeld, zulks in tcgenstelling met andere 
Chalcidcssoortcn, zoals dc Ertshazclworm, 
waarbij dc potcn sterk gcrcduceerd zijn. 
De Parclskink heeft een zeer groot vcrsprei-
dingsgebied, dat loopt van Grickcnland, Noord-
Oost-Afrika, Syric, Arabic en Perzie tot Noord-
wcst-Indic, waardoor een groot aantal ondcr-
soortcn is ontstaan. 
Dc Parclskink komt niet alleen in dc wocstijn 
voor, maar geeft vcel meer dc voorkcur aan 
een biotoop, overcenkomend met die van onze 
zandhagcdis, Lacerta agilis, en hij wordt dan 
ook vaak aangctroffen in muurspleten, ondcr 
stenen en dorrc bladcren. In Klingelhoffer's 
Terrarienkundc wordt cr dan ook voor gewaar-
schuwd, dczc dieren nooit in een uitgesproken 
zandtcrrarium tc houden. Hun schubben liggen 
nl. niet strak genoeg aancen om het indringen 
van fijnc zandkorrcls tc vcrhindcren, waardoor 
deze ovcrcind gaan staan en uit vallen. 
Deze dieren zijn, hoewel niet erg snel, toch vrij 
bcwcgclijk. Dc mannetjes vechten ondcrling nog 
al eens, waarbij zc elkaars staartcn danig kun-
nen vcrminken. Zwakkc dieren worden vaak 
door hun stcrkcrc soortgenotcn zo opgejaagd, 
dat zc van uitputting stcrven. 
Met voedsel zijn dczc dieren niet kieskeurig. 
Alle soorten inscktcn worden gegeten. En dczc 
vrij langzamc dieren zien zelfs kans om vlindcrs 
in hun vlucht tc vangen! 
Dc temperatuur mag ook bij dczc dieren over-
dag vrij hoog oplopcn en 's nachts weer behoor-
lijk dalcn. 
Zoals vclc skinksoortcn zijn dczc dieren levend-
barend en bij de geboorte zijn dc jongen reeds 
7—8 cm lang. Kanibalismc van dc oudcrs ten 
opzichtc van hun jongen komt vaak voor en 
ook vergrijpen volwassen dieren zich wel eens 
aan kleinere, soortvrccmdc hagedissen, zodat bij 
het samenhouden met andere hagedissen oppas-
sen de boodschap is. 
Dc kleur van dc Parclskink is heldcr olijfbruin 
tot groenachtig van grondkleur, bezaaid met tal-
rijkc donkerc vlekken, waarin een lichte streep 
loopt, zoals op dc foto duidelijk tc zien is. 
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Woestijnhagedissen (III) 
/.. (.. A. Uoevers, Den Hnaa~ 

De enige giftige hagedissen die onze aardbol 
nog bevolken. behoren tot de familie Heloder-
matidae en leven in woestijnachtige streken van 
de Verenigde Staten en Mexico. Hclodcrma 
suspcctum, het Giladier. komt voor in de zuid-
westelijke woestijnen van de V.S., in de zuide-
lijke delen van de staten Utah en Nevada en 
naar het zuiden tot Arizona en het uiterste zuid-
westen van Nieuw-Mexico. Heloderma horri-
dum. de kraalhagedis. leeft in Mexico in een 
areaal dat door een brede strook van het vcr-
spreidingsgebied van suspcctum geschciden is. 
en wel van de westkust van Sonora tot en met 

de Isthmus van Tehuantepcc. Hoewel men 
lange tijd ook Lanthanotus borncensis, die in 
Noord-Borneo voorkomt. in dczelfde familie on-
derbracht, heeft men in 1954 dit zeer zeldzame 
dier (slechts zes exemplaren zijn bekend!) op 
grond van het ontbreken van gioeven in de 
tanden. in een eigen familie — Lanthanotidae — 
geplaatst. 
Wij hebben alleen terrariumervaringen van de 
Korsthagedis van de Verenigde Staten. Helo-
derma suspectum, een zeer bizar en primitief 
dier. In plaats van echte schubben vinden wij 
bij deze hagedissen op kraaltjes lijkende halve 
bolletjes, elk met een beenplaatje (osteodermc) 
onder de opperhuid, zodat het hele beest als 
met kraaltjes bezet lijkt. Door deze opvallende 
huid zijn ook de oogjes bijna niet te zien. De 
kop is zwaar en grof. de kaken zijn machtig. 
De poten zijn kort en dik, de nagels kort en 
nauwelijks gekromd. De staart dient als vet-
reservoir en is dus bij een gezond, goed door-
vocd dier rolrond. De lichaamsklcur van de 
hagedis is zwart met oranjcgele banden. Ons 
grootste exemplaar, dat afkomstig was uit Phoe-
nix in Arizona (foto), was 64 cm lang. 

De gespecialiseerde, wat verlengde tanden, 
welke gegroefd zijn, bevinden zich bij Helo-
derma, anders dan bij slangen, in de onderkaak. 
In iedere onderste kaakhelft bevindt zich een 
gifklier, terwijl talrijke kananltjes van de klier 
tot dc bovenzijde van de kaak de distributie 
van het gif over de slijmhuid in welke de tanden 
staan, mogelijk maken. Deze kanaaltjes sluiten 
echter niet rechtstreeks aan op de groeven in 
de tanden. Hoewel het reptiel een slechte repu-
tatie heeft, zoals ook wel uit de naam reeds 
blijkt, zijn maar uiterst weinig gevallen van 
beet met dodelijke nfloop bekend. Toch is het 

gif zeer virulent: reeds 0,005 mg gedroogd gif 
is voor de mens dodelijk. En een volwassen 
hagedis brengt bij een krachtige beet ongeveer 
twintig druppels gif uit de klieren; een beden-
kelijke dosis! Dat een ongeluk met deze hage-
dissen niet vaak voorkomt, moet worden toe-
geschrcven aan het feit, dat zij uiterst zelden 
bijten en bovendien nachtdieren zijn. 
Helodermn in het tcrrarium te verzorgen is al 
heel gemakkelijk. Men kan deze dieren jarenlang 
houden. Onder kunstlicht worden ze echter 
spoedig sloom en het beste is dan ook de hage-
dissen zorgvuldig volgens een zeker schema met 
een hoogtczon te bestralen. Ook infrarood-
stralers helpen de dieren fit houden. 
W a t de Helodermn in de vrije natuur eet, is 
lange tijd een vrang geweest, maar dank zij 
talrijke recentc publicaties, vooral in Herpe-
tologica, is lnngzamerhand nogal wat bekend 
geworden: het menu bestaat bovenal uit eieren, 
vogel- zowel als rcptieleneieren; ook hagedissen, 
slangen en insecten worden gegeten, evennls 
kleinere zoogdieren, die zowel levend als dood 
worden verorberd. De hngedissen zijn niet snel 
en wendbaar genoeg om gezonde en actievc 
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Heloderma suspectum cT {Phoenix, Arizona U.S.A,) fatoi J. Beefiink. Den Haag 
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dieren te vangen; aangenomen wordt dan ook, 
dat zij veel zieke of dode dieren zullen eten. 
Bij ons in het terrarium dcden ze wel pogingen 
om witte muizen te grijpen, maar alleen dode 
konden zij, na veel ..tongelen en snuiven, naar 
binnen werken. Wij hebben de indruk dat de 
gifkliercn waarover deze dieren beschikken niet 
van groot belang zijn voor het bemachtigen van 
het voedsel. 
De dieren aten goed van een pnpje bestannde 
uit geklutst ei en rauw gehakt, waaraan AD3 
in waterige opiossing was tocgevoegd. Dit werd 
met duidelijk zichtbaar en zelfs hoorbaar ge-
noegen naar binnen gewerkt. Een rantsoen van 
2 x 2 eieren per week lijkt ons voldoende; 
kregen ze meer, dan bevuilden zij danrmede hun 
terrarium, dat kort daarop natuurlijk onfris ging 
ruiken. Bovendien sjouwen de hagedissen er 
dan doorheen, waardoor het zand nan hen blijft 
plakken en zij dan waarachtige ..korsthagedis-
sen" worden. Wij hebben dc dieren eens een 
legsel van de ringslang zien eten, dat wij op 
verschillende plaatsen in het terrarium in het 
znnd hndden verstopt. De eieren werden snel 
en met vcel tongelen opgezocht, opgegraven en 
vervolgens in hun geheel doorgeslikt. Kippe-
eieren konden ze niet aan, zodat wij daarin 
gaatjes prikten, waarna de hagedissen de inhoud 
oplikten en ook, zonder schade, stukken van de 
schanl binnen kregen. 

Al lang had ik de wens gekoesterd het beroemde 
Exotarium in de Frankfurter Zoo eens te be-
kijken — en tegelijk natuurlijk het Scnckenberg-
Museum. het domein van ons crclid Professor 
Dr. R o b e r t M e r t e n s . 
Vaak was ik langs Frankfurt gespoord, maar 
ja, je zit dan in speciale vakantietreinen naar 
het zuiden, en op die uitgestippelde reizen is 
een onderbreking niet toegestaan en dat zou ook 
de hele reis in de war sturen. 
Maar eindelijk dan — in april jl. — is het ervan 
gekomen. De Joegoslavia-express bracht me in 
ruim zeven uren in Frankfurt am Main. Mijn 
eerste werk was op het (enorme) Hauptbahnhof 
een gids van de mooie stad te kopen en daaruit 
bleek dat de „Zoo" even ten oosten van het 
centrum der stad was gelegen. 
Het was zondag toen ik erheen ging en het 
nnntnl bezoekers. waaronder heel veel Amcri-
kaanse militairen met hun gezinnen, was over-
weldigcnd. Gelukkig was het gedrang in het 
Exotarium niet bijzonder groot. misschien omdat 
daarvoor extra entree verschuldigd was . . . De 
tuin is prachtig en de verzamelingen zijn zeld-
zaam. maar het spreekt natuurlijk vanzelf dat 
ik de meeste tijd in het Exotarium doorbracht. 
Dit werd in 1957 geopend en men is van plan 
het binnenkort nog belangrijk uit te breiden. 

Hoewel het typische woestijndieren zijn. nnmen 
onze hagedissen gaarne een bad. Urenlang 
bleven zij vaak in het water liggen, dat lauw 
was, omdat het bassin boven de bodemverwar-
ming werd geplaatst. Ons viel op dat de hage-
dissen na betrekkelijk korte tijd in het terrarium 
zich als dagdieren gingen gedragen en de gehele 
dag bleven rondscharrelen. 
Heloderma is een zeer bijzonder dier! Voor het 
welzijn in gevangenschap is onzes inziens een 
flink ruim terrarium nodig (onze bak was 100 x 
80 x 80 cm); de bodem bedekt met kiezel en 
grof znnd. terwijl een ruim bassin aanwezig 
moet zijn. De temperatuur in het terrarium va-
rieerdc van 26 graden C. overdag tot zowat 
16 graden C. tijdens de nacht. De bodemver-
warming moet zodanig zijn — dat geldt trou-
wens steeds — dat geen te sterk verhitte 
plekken in het terrarium optreden. De dieren 
brnnden dnn vooral vingers en tenen, met als 
eerste gevolg dat dc klauwen uitvallen. 

Litcratuur: 
K. P. Schmidt en R. F. Inger: Reptilien; 
C. E. Shaw: The Lizards of San Diego County; 
M. Hensley: Herpelologica, 5, '49, Mammal diet of 
Heloderma; 
W. Woodson: Ibid., Summary of Heloderma's food 
habits; 
W. Klingelhoffcr: Terrarienkunde III: 
H. M. Smith & H. S. Zim, Reptiles and Amphibians; 
H. M. Smith: Handbook of Lizards; 
R. Ditmars: Reptiles of North America. 

W a t een ruimte hebben de dieren daar alle! Ik 
genoot vnn de prachtige exemplaren. ondcrge-
bracht in de grote, weelderig begroeide ter-
raria. Niet alleen dat ik soorten bewondcrde die 
ik nooit gezien had, maar ook verbnnsde ik me 
over de enorme afmetingen van meer bekende 
soorten. Zo waren er leguanen bij. groter dan ik 
ooit in Surinnme waargenomen heb. Verder b.v. 
geweldigc bull frogs en even gcweldige pof-
adders (Bids arictans). Ook de exemplaren van 
Ahactulla prasina waren flink groot. Deze 
groene zweepslangen met hun spitse snuiten en 
eigenaardige lichte ogen met horizontale spleet-
pupil — ook wel boomsnuffelanrs genaamd — 
had ik op Java altijd in mijn terraria en ze 
konden zich over grote belangstelling van blnnk 
en bruin verheugen! 
Natuurlijk was in het Exotarium ook de reuzen-
schildpad Tcstudo vicina van het eiland Albe-
marle (Galapagos-archipel) in forse exemplaren 
vertegenwoordigd. Deze reus kan een gewicht 
bereiken tot 400 a 500 pond. Ook grote exem-
plaren van de grillige Matamata (Chclus fim-
briata) zag ik. Prachtige ratelslangcn. w.o. de 
aardige dwergratelslang (Sistrurus miliarius) 
waren aanwezig. Alle dieren zagen er gezond 
uit. 
En nu meer de bijzondere soorten. In de eerste 

Een interessante excursie 
H. A. L. Menne, 's-Gravenhage 
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plaats de mnchtige Komodo-waraan (Varanus 
komodoensis). Deze had ik nooit gezien, want 
ik woonde uitsluitend op Sumatra of West-Java 
en de reis van daar naar het mocilijk te be-
zoeken eiland Komodo zou vele weken gevor-
derd hebben. Wel was het dier voor de oorlog 
in de dierentuin van Surabaya te zien. maar 
deze heb ik nooit bezocht. De enorme hage-
dissen. die een hert of een klein paard kunnen 
neerslaan en ruim vier meter lang kunnen 
worden. moet men eigenlijk in hun natuurlijke 
omgeving zien. Maar het was toch interessant 
het plompe — feitelijk nu met uitsterven be-
dreigde — reptiel eens van nnbij te bekijken. 
W a t mij ook bijzonder intercsseerde, waren de 
hagedissen (leguanen) van de Galapagos-cilan-
den. Twee soorten, nl. de zce-legttaan (Ambly-
rhynchus cristatus) en de Galapagos-landleguaan 
(Conolophus subcristatus), waren naast elkaar 
in grote aantallen geexposecrd in twee gewel-
dige terraria met de biotopcn waarin zij leven. 
Vooral die zee-leguanen met hun draakachtig 
voorkomen, hun beknobbclde koppen en hun 
grote kammen (die lopen van de kop tot de 
punt van de staart) waren merkwaardig. Hoe-
wel zij er helcmaal niet zachtzinnig uitzien, zijn 
het toch onschuldige dieren. die veel minder 
agressief zijn dan Conolophus. Deze zee-
leguanen leven bij honderden en honderden op 
de lava-klippen van de Narborough-eilanden in 
de hoogst interessante Galapagos-archipel en ze 
zitten gewoonlijk zo dicht op en over elkaar dat 
van de klippen niets meer te zien is. Het zijn 
goede zwemmers, die geregeld dc zee ingaan 
om hun voedsel (zeewier) van de zecbodem te 
halen. Tot voor kort nam men ann. dat dit dier 
in gevangenschap niet te houden was, maar in 
het Frankfurter Exotarium heeft men al geruime 
tijd exemplaren van elke grootte, die heel actief 
zijn. Het zijn krachtig gebouwde dieren die 
anderhalve meter lang kunnen worden. Voor de 
terrariumhouder natuurlijk niet zo heel geschikt! 
Bijzondere vermelding verdient het terrarium 
van de Fidzji-leguanen (Brachylophus fascia-
tus) van het eiland Kandavu in de Fidzji-

In nummer 5 van de achttiende janrgnng heb ik 
een en ander geschreven over het vangen van 
kleine sprinkhanen, die een prnchtig voederdier 
voor onze terrariumdieren zijn. Hieronder wil 
ik u een en ander vertellen over andere voe-
derdieren, die ik met succes aan mijn terra-
riumbewoners heb voortgezet. 
Groene gladde rtipsen. De groene gladde rupsen 
zijn het gehele jaar door te vinden, zelfs als 
het gesneeuwd heeft. In de mnnnden juli tot 
november komt de rups het meest voor in het 
snijbiet, peterselie, selderij, boerekool. chrysan-
then, Oostindische kers en Lnthyrus. In zachte 

archipel. W a t een prnchtdier is dat! Heerlijk 
grasgroen gekleurd met witte banden. Toevallig 
zag ik in ..Lacerta" van maart jl. (biz. 48) een 
aanbieding van deze Pacifische leguaan. Prof. 
M e r t e n s laat in de broeikas, gebouwd aan 
zijn huis, deze dieren vrij rondlopen. 
En dan wil ik nog melding maken van de 
prachtige waraan Varanus gouldii uit Australie 
en Nieuw-Guinca. Het geexposeerde exemplaar 
was helder groenachtig geel gekleurd. een lust 
om te zien. t Zal wel een bijzonder licht exem-
plaar zijn, want, als ik me niet vergis. heeft 
V. gouldii nogal wat zwart aan zijn lichaam. 
De collectie krokodillen — waaronder zeer grote 
gavialen — was ook de moeite waard om eens 
grondig te bekijken. Ze waren in een ruime, zo 
natuurlijk mogelijke omgeving met veel be-
groeiing ondcrgebracht. 

Ten slotte wil ik — hoewel dit buiten ons 
terrein valt — nog melding maken van een 
kolonie parasolmicren. ondcrgebracht in een 
zijvleugel van het Exotarium. Dc gehele levens-
wijzc van deze schadelijke dieren was te volgen. 
Zoals bekend snijdt deze, in Suriname veel 
voorkomende mier steeds maar door stukjes 
blad af, welke zij in lange colonnes (waar men 
beter vandaan kan blijven ) naar hun onder-
aardse nesten brengen. om op het bladmoes een 
soort zwam te kweken ten behoeve van hun 
larven. Zij houden die bladschijfjes als een 
parasol boven hun kop. waardoor het lijkt of 
de bosbodem in beweging is! In een nacht vreten 
zij hele vruchtbomen volkomen kaal. In het 
Exotarium krijgen ze vanzelfsprckcnd voortdu-
rend verse takken. 
In Frankfurt bracht ik ook uren en uren door 
in het interessante. kcurig onderhouden Sencken-
berg-museum van de Senckenbergische Natur-
forschende Gescllschaft, en in de ..Palmgarten ". 
een botanische tuin van de eerste orde. Beide 
instellingen behoren tot de grote bezienswaar-
digheden van de stad. 
Het was een geslaagde excursie. die ik eenieder 
kan aanbevelen. 

winter- en voorjnnrsmnnnden vindt men hen in 
alle sappige groengebleven planten, van welke 
er boven al enige genoemd zijn. Vooral op 
alleenstaande planten, planten die niet in het 
gras stann, zijn zc gcmnkkclijk te vinden. Hoe 
kouder het weer, hoe dieper ze wegkruipen. 
In sla, nndijvie en dergelijke lnndbouwgewassen 
treft men de rups nu en dan aan. Denk echter 
aan giftige sproeistoffen! 
Soms kan men een anrdig succes hebben op de 
rupsenvangst bij het uitschudden van in het 
wild groeiende koolplanten. 
Opvallend is, dnt dnnr waar vandaag een rups 

Over voederdieren gesproken 
J. M. Ktcofc. Brielle 
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voorkomt, er morgen of enige dagen later heel 
wat kunnen zijn. 
Menigeen zal denken, dat het overbodig is om 
nu ook over behaarde rupsen te gaan spreken, 
omdat de meeste hagedissen die toch niet eten. 
Ook ik heb die ervaring, maar ik moet een uit-
zondering maken voor mijn Agama planiceps 
sackii, die ze graag lust. Die behaarde rupsen 
zijn echter „conserven" om tc bewnren voor 
slechter tijden. In een grote fles of in een kistje 
breng ik een laag zand, vermengd met turf-
molm. Dan komen er wat takken en bladeren 
in van planten waarvnn de rupsen leven en 
ten slotte de rupsen zelf. Het geheel wordt nu 
op een koude plaats gezet. De rupsen gann zich 
na verloop van tijd verpoppen; de poppen kun-
nen, al of niet geopend, als wintermaal voor 
de hagedissen dienen. Een flink brok voedsel 
is de rups van de ligusterpijlstaart, n dikke 
groene rups met schuine streepjes op het lijf 
en een kleine gebogen doom op het achter-
lichaam. Grotere hagedissen zijn verzot op deze 
rupsen en vreten zc met huid en haar! De doom 
op het achterlijf is veel onschuldiger dan ze 
er uit ziet. De vingcrdikkc rups komt voor op 
ligusterheggen en speciaal op jonge planten. 
O p zomerse dagen na half augustus kan men ze 
vinden, tegen de takjes gedrukt. Bij het verza-
melen van de rupsen moet ik u, door ervaring 
geleerd, adviseren geen pot of zakje te gebrui-
ken, maar een doosje met ligustertwijgjes. An-
ders wordt de vangst een dode nntte massa. 
Zij die op onderzoek kunnen uitgaan in de li-
gusteraanplant op boomkwekerijen zijn wel heel 
bevoorrecht, want vooral deze jonge planten 
hebben vaak te lijden van de rupsen. Voor 
andere vindplaatsen van de rupsen kan men 
zich het beste wenden tot dc dienst ..Plantsoe-
nen" van iedere gemeente; een uitstekendc bron 
van informatie. Bij een heel rijke buit, kan men 
de overgebleven rupsen weer laten verpoppen. 
Ik heb wel eens, in samenwerking met het ge-
meentepersoneel, een 80-tnl rupsen op een dag 
gevangen. Daarmee was het voedselprobleem 
voor een paar weken vnn de baan. 
Bijzonder prettige prooidieren voor de terra-
riumbewoners zijn de vlugge loop- of ivolfs-
spinnetjes, die in dc herfst en de winter weg-
kruipen onder dor gras, afval, plantenresten, 
mits de plaatsen niet te vochtig zijn. Een ide-
ale plaats is een mocstuin, die in het najaar 
kaal en leeg begint tc worden. Vooral onder 
en tussen het oude aardnppclloof zijn ze talrijk. 
Veel wind of donker weer levcrt weinig jacht-
resultaat, want de spinnetjes worden juist door 
de zon uit hun schuilplaatsen gclokt. Heeft men 
een goede vangplaats ontdekt, dan vangt men 
daar in korte tijd een paar honderd spinnetjes. 
Het verdient dan aanbcveling om afval, oud 
loof, takken en bladeren tc laten liggen, zoals 
het lag, in verband met volgende jachtpartijen. 
Als u de zaterdagmiddagvangst aan spinnetjes 
loslaat in het terrarium, heeft dat een uitwer-
king op de bewoners als barstte er een bom! 
In het voorjaar komt al vroeg de geelachtige 
mestvtieg voor den dag, die bij tientallen tussen 
het gras te vangen zijn met behulp van een 
klein schepnetje. De vliegen, die nogal vlug 

zijn, moeten een voor een geschept worden. 
Als ze opgejaagd worden, vliegen ze echter 
nooit ver weg. Spoedig leert men de vliegen 
met een enkele slag met het net van een gras-
spriet of van de brandnetels te verschalken. 
De beste vangtijden zijn s morgens vroeg en 
's avonds tegen zonsondergang: dan zijn ze 
minder vlug. De vangst onderbrengen en ver-
voeren in een jampot met wat droge grassprie-
ten. In het schroefdeksel van de pot kan men 
het beste een gat maken en daarin een passende 
kurk steken. Dan ontwijken geen vliegen, als 
men een nieuwgevangen vlieg in de pot wil 
stoppen. 
Als het riet langs dc waterkant een flinke 
hoogte heeft bereikt, verschijnt ook weer de 
libelle, vooral dc kleine libelle. De grote water-
libelle is zeker niet te versmaden, maar het van-
gen van die insecten is een kunst apart, want 
deze zijn enorm schuw. Bij warm weer is ook de 
kleine libel bijzonder vlug en het verdient dan 
ook aanbeveling een uur of twee voor zons-
ondergang op jacht te gnan. Ook hier is een 
schepnet nodig. Zijn een stuk of vijf libellen 
geschept, dan dc vangst in het potje stoppen, 
anders blijft er niets over. 
Over alle soorten vliegen die er te vangen 
zijn. zal ik maar niet uitweiden. Vermeldens-
waard is wellicht nog, dat boomstammen een 
gemakkelijke vindplants en vangplaats zijn voor 
grote en kleine vliegen. O p de kale stammen 
zijn s morgens vroeg en tegen zonsondergang 
tientallen vliegen te vinden, en wel op de zon-
beschenen zijde vnn de stammen. Ze zijn met 
een opwaartse beweging van het schepnet te 
vangen. 
Deze zelfde boomstammen bieden, als zij in een 
min of meer bebostc omgeving staan, gelegen-
heid tot een aardig experiment, dat een heel 
stel nachtvlinders en motten kan opleveren. 
Het is mij niet bekend wie de uitvinder is, 
maar de methodc is eenvoudig en verdient lof. 
Een opiossing van 50 % stroop en 50 % don-
ker bier wordt bij warm weer s avonds om 
een uur of acht met een kwastje op de stammen 
gesmeerd. Een ronde pick, hoog of laag op de 
stam. En uit alle geblndcrte komen de vlinders 
aanzetten, op de rcuk van het smeersel. W a n -
neer het reeds een uur of twee donker is, kun-
nen de vlinders gevangen worden met behulp 
van een zaklantaarn. Wegvliegen is er niet bij, 
want de meeste dieren zijn min of meer dronken. 
Naaktslakjcs zijn in dc zomer, vooral na regen-
buien te vinden op fijne groene planten. In de 
winter tussen rottende bladeren en planten-
resten en op fijne groene planten. 
Sabelsprinkhanen zijn alleen s zomers te van-
gen, het beste vroeg of laat op de dag, in het 
bijzonder op hoog riet en vlierstruiken. Ze zijn 
met enige ocfening te vinden als men met de 
handen achter dc oren nagaat waar de hoge 
tjierptoon vandaan komt. Het is zelfs mogelijk 
om zo de sprinkhanen in het donker op te 
sporen. De grote groene sprinkhanen dienen 
direct stcvig aan de vleugels dicht bij het 
lichaam te worden vastgegrepen, want ze kun-
nen venijnig bijten. De insecten voldoende ruim 
opbergen, omdat ze anders elkaar opvreten. *) 
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Het is mogelijk snbelsprinkhanen een tijd in 
het leven te houden door ze in een kooitje te 
zetten en te voeren met gcwone sprinkhanen. 
Van bijzonder belang voor de vocdseljagende 
terrariumhouder zijn oude wilgen. Onderzoek 
eens de inhoud van zon hollc stam! Woel dc 
grond 30 cm rond de voet eens los en kijk eens 
achter de losgeraakte stukken schors. Schudt 
de graspollen die in de wilg groeien uit en 
pluis het op het eerste gezicht oude spinrag 
eens uit. Daarna alle rommel weer terug in de 
stam en zie eens wat u allemaal hebt buitge-
maakt: spinnen, oorwormen, dtiizendpoten, vlic-
genpoppen, torretjes, rupsen, keverlarven, vlin-
derpoppen enzovoorts. Ikzelf bewanr deze 
prachtige provisiekasten steeds voor de eerste 
maanden van het jnar. 

C. J. Mnrinkelle, Londen 

De torren en larven van de meelworm. Tenebrio 
molitor, zijn niet steeds zo ongevnarlijk nls men 
meent. Weinigen weten dat de torren en larven 
tussengastheer kunnen zijn van parasieten die 
nls eindgastheer de mens hebben. De aanleiding 
tot het schrijven van dit artikcl is een geval 
geweest van besmetting van een man met een 
lintworm. Hymcnolepis nana, zonder twijfel op-
gedaan in de meelwormkwekerij in welke hij 
werkte. Een groot gedeelte van zijn meeltorren 
bleek besmet te zijn met het ccrcoide tussen-
stadium van deze worm, zodat de besmetting 
welhaast via de insecten moet hebben plaats-
gehad. 
Deze wormen ontwikkelen zich via een larvair 
stadium (cysticercoide stadium), dat zowel zon-
der gastheer (autoxenc) als met gastheer (heter-
oxene ontwikkeling) kan verlopen. Normaal is 
echter, dat eieren van deze wormen gegeten 
worden door meelwormen en vlooien, waarin 
de wormlarven, oncosphaeren, zich tot cysticer-
coiden ontwikkelen en dan. veelal via gebruiks-
voorwerpen. de mens besmetten. 
Soortgelijke gevallen kunnen zich voordoen met 
de rondworm Gongylonema pulchrttm, welke 
zich gewoonlijk via water, waarin besmette 
insecten terecht komen en dat door grote zoog-
dieren of door de mens gedronken wordt, naar 
hun definitieve gastheer verspreiddcn. Meelwor-
men zijn tevens ontvankelijk voor besmetting 
met Coxiella burneti en Rickettsia prowarzetti; 
de eerste veroorzaakt de z.g.n. Q-koorts bij de 
mens met als gevolg een atypische pneumonic 
terwijl Rickettsia vlektyphus veroorzaakt. Nor-
maal is echter dat dergelijke besmettingen via 
luizen op muizen en ratten plaatsvinden — en 
van deze luizen zijn cr vele die op de mens 
gelukkig niet parasiteren. 

Ik mag u adviseren bij het zoeken naar insecten 
rustig te werk te gaan. Een nauwkeurig onder-
zoek leert u snel waar u succes zult hebben. 
En bovendien leert zorgvuldig zoeken. dat bijna 
overal op bepaalde tijden iets te vinden is. Op 
8 februari 1961 was ik op bezoek bij een ter-
rariumhouder die klaagde over gebrek aan 
voedsel voor zijn vier Anolissen. In zijn tuin 
stonden wat groen gebleven planten en de be-
woners daarvan waren na even zoeken te voor-
schijn gehaald: een tiental gladde groene rupsen, 
waarmede de Anolissen best raad wisten! 

'J De grote groene sabolsprinkhanen kunnen uitste-
kend worden opgeborgen in lucifersdoosjes of gewik-
keld in een stukje stcvig papier, waarin ze weliswaar 
een gat zullen bijten, maar heel thuiskomen. L. W. 

Een en ander znl de lezcr duidelijk maken dat 
het kvveken van meclwormen een zaak is. die 
toch wel ernstig moet worden aangepakt. Ont-
snappende insecten kunnen zich infecteren, de 
kweek kan reeds geinfectcerd zijn, wat voor de 
met meelwormen te voeren koudbloedige dieren 
niet gevnarlijk is, maar wnnrdoor het terrarium 
door de uitwerpsclen voor de mens een bron 
van gevanr kan worden. 
Ten einde te voorkomen dat meeltorren. welke 
vooral des nachts vliegen. uit het kweekreser-
voir ontsnappen en een besmetting eventueel 
overbrengen op de mens, nadat zij bijvoorbeeld 
opgegeten zijn door ratten of huisdieren, moet 
een kweekreservoir behoorlijk afgesloten zijn. 
De uitermate kleine larven, welke zich uit de 
eieren ontwikkelen, hebben een zo geringe af-
meting, dat zij gemakkelijk door geweven stof 
als die van een zakdoek heen kunnen kruipen. 
Eenmanl ontsnapt kunnen zij allicht voedings-
stoffen. meelvoorradcn besmetten en in latere 
stadia verwoestingen aanrichten in archieven 
en boekenkasten. 
Bij een bezoek aan een overigens doelmatig 
ingerichte meelwormkwekerij kon een constante 
stroom van duizenden jonge meelwormlarven op 
vlucht worden geconstateerd over een lengte 
van 60 meter afstnnd. De doorzichtigc jonge 
larven kunnen slechts bij 10-mnlige vergroting 
worden waargenomen. Hicruit blijkt wel, dat de 
zo franie kwcekkisten, bij menig terrariumhouder 
in gebruik, niet goed zijn. omdat er voortdurend 
jonge larven ongezien uit moeten ontsnappen. 
Behalve de boven aangeduide gevaren moet ook 
het ongunstige kweekresultaat een bezwaar zijn. 
Ik zelf gebruik dan ook als kwcekreservoirs 
grote mandflcssen, welke ik afsluit met een prop 
watten. welke ondoorgnnkelijk is voor de aller-

Fen eenvoudige en hygienische methode 
voor het kweken van meelwormen 
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kleinste larven en die toch voldoende lucht 
doorlaat, terwijl als extra voorzorg een dun 
laagje vaseline om de hnls vnn dc fles ten slotte 
een fatale barriere vormt voor dc enkele larven 
die misschien toch nog knns zouden zien om tc 
ontwijken. 
Bij inspecties van de flcsinhoud verbrnnd ik on-
middellijk de prop wntten die door een nieuwe 
wordt vervangen. terwijl de fles voor opening 
op een krant wordt geplaatst welke aan vier 
zijkanten met olie is ingesmeerd. Na de in-
spectie wordt deze krant ineengevouwen en 
eveneens verbrand. Op deze wijze is. indien 
men verstandig te werk gaat. elk ontsnappen 
van meelwormlarven uitgesloten. 
Wellicht zal de kweek van meelwormen in 
flessen de meelwormdeskundigen een ketterij 
toeschijnen, maar mijn ervnringen met deze 
kweekwijze zijn bijzonder gunstig. In een met 
zetmelen, gistvlokken en wat griesmeel tot op 
een derde gevulde 5-literfles breng ik een tot 
twee dozijn torren. Met een wnttenprop in de 
hals en wat vaseline er omheen. worden de 
flessen dan op een vorstvrije plaats gezet. Na 
twee tot drie maanden voeg ik nogmaals 200 
gram zemelen in de fles en na vijf maanden 
schud ik de fles om. om de duizenden aanwezige 
meelwormen op hun grootte te controleren. De 

groei en ontwikkeling is voornamelijk afhnn-
kelijk van de temperatuur waarop de kweek 
gehouden wordt. De ontwikkeling van de tor 
tot weer voedcrbarc meelwormen neemt vijf tot 
acht maanden in beslag. Mijn resultaat was 
gemiddeld 400 meelwormen per twee meel-
torren per half jaar, een nakweek die ongeveer 
een ons weegt en die dan ook naast wat zeme-
len en een fles alleen maar een boel geduld 
vergt. 
Een voordeel van de flessencultuur is boven-
dien. dat zij volkomen reukloos is. terwijl dc 
aanschnfkosten van flessen binnen ieders bereik 
liggen. 
Zeer geschikte rcsultaten zijn te bereiken met 
cultures in de zgn. ..zelfademende" plastic zak-
jes, waarbij de kweek weinig plaats behoeft in 
te nemen en de reservoirs weinig breekbnar 
zijn. tcrwijl het inspecteren van de kweek vcel 
eenvoudiger is. Het is dan echter wel terdege 
cultures in dc z.g.n. ..zelfademende" plastic znk-
waardoor dc ontsnappingskans groter is. 
De beschreven kweekmethode maakt het ieder-
een mogelijk op cenvoudige wijze meelwormen 
te kweken op een hygienische wijze en zonder 
dat pathologisch gevaarlijke tocstanden kunnen 
ontstaan — en dit is bij kweken in kisten of 
bussen uitgesloten. 
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