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Acanthodactylus scute I latus 

Hoewel het gcvaar van centonigheid drcigt, is 
er ditmaal weer een wocstijnbewoncr op de 
voorplaat afgcbccld. 
Acanthodactylus scutcllatus behoort tot dc 
familie van dc zg. „franjcvingers", zo gehcten 
omdat de schubben aan dc vingers en dc tenen 
tot een soort franjes zijn vergroeid. En bij 
Acanthodactylus scutcllatus is dczc mcrk-
waardige „franjc" het stcrkst ontwikkeld, zoals 
op dc foto ook zeer goed te zien is. 
Algcmcen wordt aangcnomen, dat dczc franjes 
ten doel hebben het wegzinken van dc potcn in 
het fijnc, losse stuifzand van hun woongebicd 
tegen te gaan. 
Van dc 12 soorten is Acanthodactylus scutcl-
latus de meest uitgesproken wocstijnbcwoncr en 
evenals zijn andere familielcden is het een 
bchendige graver, die in zeer korte tijd en met 
ccn ongelooflijk tempo der bcidc voorpoten een 
hoi in het zand kan graven, waarbij ook de 
achtcrpoten mechclpcn, door, in een vcel lang-
zamer tempo dan dc voorpoten, het zand 
achtcrwaarts wcg tc schuiven. 
Dc kleur van A. scutcllatus is zeer licht, geel-
bruin met donkerc bruinc vlckjes en stippen, 
waardoor een grote ovcrcenkomst met dc kleur 
van het wocstijnzand is ontstaan en het dier 
dus goed gccamoufleerd is. 
In gevangenschap dient men dczc dieren in een 
tcrrarium tc houden, dat vrijwel de gchele dag 
in dc zon staat, voorzovcr dat in ons klimaat 
mogelijk is. Dc temperatuur dient ca. 30° C of 
iets meer tc bedragen, want pas bij dczc tempe-
ratuur zijn dc dieren uitcrst levendig. Zoals bij 
alle woestijnbcwoncrs mag dc temperatuur 
's nachts flink dalen. 
Wel moet men cr voor zorgen, dat dc dieren 
rcgclmatig en liefst 's morgens, kunnen drinken 
(wat zc bij voorkcur doen door het oplikkcn 
van druppels), daar cr anders, volgens dc 
litcratuur althans, kans is, dat dc dieren last 
van verstoppingen krijgen. En voorts vond ik 
in dc litcratuur venneld, dat men dczc dieren 
het beste ccn wintcrslaap van 1 a 2 maanden 
kan laten doormaken, daar men dan kans hccft 
dat dc dieren zich in het volgcndc voorjaar gaan 
voortplanten, hctgeen in gevangenschap al 
mccrderc malen is gebcurd. 
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De vuursalamander 
J. J. de la Fontryne. Maastricht in Zuid-Limbiirg 
De plaatsen waar de vuursalamander zich bij 
voorkcur ophoudt en waar ik hem dan ook het 
meeste heb anngetroffen, zijn dc vochtige bossen. 
In de nabijheid van beken met helder stromend 
water, waar de bodemgestcldhcid hem goede 
schuilplaatsen biedt en waar zijn natuurlijk voed-
sel hem als het ware aangeboden wordt, is hij 
tc vinden. Het is bekend dat deze zwarte, geel-
gcvlekte salamander een nachtdier is. Overdng 
komt hij slechts sporadisch te voorschijn en dnn 

salamander-larven en vier volwassen exemplaren 
van de alpcnwatersalamander. Begin mei, soms 
ook al in april. begint de vuursalamander de 
larven af te zetten en dat moet wel tot in juni 
doorgann. want het is voorgekomen. dat ik eind 
juni nog zeer jonge larven heb anngetroffen. die 
niet ecrder dan in augustus het water hebben 
kunnen vcrlaten. Aan het einde van de zomer 
zijn dczc salamanders dan ook niet groter dan 
ongeveer 4 centimeter, terwijl de andere, die 

foto J. Th. ter Horst 

nog alleen op warme, regenachtige dagen. In dc 
schemering verlaat hij zijn schuilplaats om op 
jacht te gaan naar slakken, wormen, pissebedden 
en larven. Van zijn omgeving is hij bijna niet te 
onderscheiden en het is dan ook zeer lastig om 
volwassen en halfwas exemplaren te vangen. De 
beste manier is nog om overdag zijn schuil-
plaatsen op te zoeken. maar hiervoor is vcel 
geduld en tijd nodig. Heeft men echter geluk, 
dan treft men er dikwijls mcerdere exemplaren 
aan. grote en kleine bij elkaar. 
De verhalen dat de vuursalamander hier bijna 
niet meer voorkomt, zijn niet helcmaal waar. Een 
bewijs hiervan is wel dat ik ieder voorjaar in 
de beken honderden larven aantref en als men 
dan bedenkt dat de vuursalamander per jaar 
slechts enkele larven voortbrcngt. dan kan men 
daaruit afleiden, dat het aantal volwassen dieren 
nog tamelijk groot moet zijn. Kort geleden nog 
kwam ik bij een pocltje, dat gevormd werd door 
water, dat een tiental meter hogerop uit de 
grond sijpelde. Het poeltje was niet groter dan 
een vierkante meter. Hierin telde ik 87 vuur-

ccrdcr geboren zijn, zekcr tweemaal die lengte 
hebben. In kleuren verschillen ze echter niet van 
de volwassen dieren. Wel komt er nogal wat 
variatie voor. Dieren die bijna helcmaal zwart 
zijn met maar enkele gele vlekjes, zijn geen 
zeldzaamhcid, terwijl bij andere het geel sterk 
kan overheersen. Ook treft men exemplaren aan 
waarbij dc gele vlekken in elkaar zijn overge-
gaan tot langc gele strepen. 
Vroegcr trof men op zekere plaatsen de vuur-
salamander ook veel aan in weilanden langs dc 
Maas. Hier schijnt hij echter zeldzamer te wor-
den. Zeker weet ik dit niet. want ik heb deze 
streek niet daarop onderzocht, maar mocht dit 
werkelijk het geval zijn, dan wijt ik het groten-
deels aan de sterke watcrverontreiniging. De 
larven van de vuursalamander gedijen het beste 
in heldcr. zuurstofrijk water, en wanneer dit 
verontreinigd wordt door afval van fabrieken of 
door chcmicalien waarmede boomgaarden wor-
den bespotcn. dan komen de larven om. Het 
lijkt me echter uitgesloten, dat hier de vuur-
salamander door wegvangen zou zijn verdwenen. 
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Men heeft mij verzocht om toch vooral niet de 
vindplaatsen van vuursalamandcrs bekend te 
maken. Men is bang, dat dit toch al zo zeldzame 
dier dan snel zou verdwijnen door dc jacht die 
er dan op gemaakt zou worden. Dit komt mij 
bijna overbodig voor, want het aantal belang-
stellenden voor dc salamanders lijkt me heel 
klein, en van die enkele terrariumliefhcbber kan 
ik me best voorstellcn. dat hij meer voldoening 
zal hebben van het verzorgen van een zelf 
gevangen exemplaar dan van een gckocht dier. 
Daar komt nog bij dat voor het vangen heel wat 
gcduld en tijd nodig is. zodat zoiets alleen maar 
in vakantie zou kunnen gebeuren. Het mcrendeel 
van de plaatsen waar vuursalamandcrs leven, is 
moeilijk bereikbaar en de vangst zou een paar 
stevige rubberlaarzen vergen. Op vele plaatsen 
zakt men decimeters in de drassige. met rottend 
blad bedekte bodem wcg. Daar vindt men de 
vuursalamander onder stenen, boomstronken. 
soms in holle boomstammen of tussen dc wortels 
van bomen diep ingegraven. 
De vuursalamander is absoluut niet zo traag als 
men algemeen aanneemt. vooral ook s avonds. 
als hij op jacht gaat, niet, want hij maakt ook 
jacht op nachtvlinders en sprinkhanen. In mijn 
terrarium heb ik enige malen kunnen constatercn 
dat zij aan slakken de voorkeur geven boven 
wormen en pissebedden en het is grappig te 
zien hoe zon betrekkelijk log dier zich nog zo 
snel over de bodem voortbeweegt. Vooral als er 
een paar motten of nachtvlinders in het tcrrarium 
rondfladderen worden ze zeer acticf en oplet-
tend. Zet zon insect zich in de nabijheid op de 
bodem of op een blad, dan schiet de salamander 
cr als het ware op af. In het duister kunnen zij 
zeer scherp zien met die bolle, grote ogen. 
Hoe oud vuursalamanders kunnen worden. weet 
ik niet. Ik heb er enige reeds meer dan zes jaar 
en zij waren zekcr al twee of drie jaar oud. 
toen ik ze kreeg. In gevangenschap verliezen ze 
al spoedig een deel van hun schuwheid, maar 
ook hun activitcit neemt af en dat komt waar-
schijnlijk doordat ze in het terrarium hun voed-
sel heel wat gemakkelijker kunnen krijgen dan 
in de vrije natuur. 

Zc wennen snel eraan, dat het voedsel in ccn 
bepaald hoekje van het terrarium wordt ge-
bracht of zelfs in een voerbakje. Bij een vriend 
van mij is het zelfs zo, dat zijn vuursalamanders 
s avonds al om de voederplaats verzameld zijn. 
Om de dieren echter in goede conditie te houden 
moet ervoor gezorgd worden dat zij ook in het 
tcrrarium op jacht moeten gaan. 
Zoals alle andere inlandse koudblocdige dieren 
die op het land leven. gaan ook vuursalamanders 
aan het einde van het seizoen in winterrust of 
..winterslaap'. Wanneer dit gebcurt, hangt van 
de wecrsgesteldheid af. In de natuur komen de 
dieren veelal in tientallen op geschikte plaatsen 
bijeen en brengen zo de winter door, jonge en 
oudere dieren tesamen. Deze winterkwartieren 
zijn tamelijk droog en vorstvrij. In het terrarium 
is deze winterslaap niet beslist noodzakelijk. Wil 
men echter zijn dieren in winterrust brengen, 
zorg er dan voor dat ze wel doorvoed zijn en 
dat ze op een koude. doch vorstvrije plaats 
staan. 

-. 
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Vuurmalamander larte foto J. Th. ter Horst 

In het voorjaar worden de larven in het water 
afgezet. Van andere salamanderlarven zijn ze 
gemakkelijk te onderschciden. In de eerste plaats 
zijn ze veel groter. De grondkleur variccrt nogal 
eens, maar wat ze bijna allemaal gemeen hebben 
zijn de donkere vlekken, die paarsgewijze over 
het hele lichaam tot aan het puntje van de 
staart doorlopen. Mochten deze ontbreken, wat 
zelden voorkomt, dan kan men ze herkenncn 
aan de kleine gele vlekjes die op de achter- en 
voorpoten zitten. Op elk pootje zit een vlekje 
vlak bij het lichaam. Ook de donkere vlekken 
op de huid worden later geel. Hoewel de kleuren 
van de larven tegen de tijd dat ze het water 
verlaten wat uitgesprokener en vooral de 
gele vlekken op de kop scherper afgetckend 
zijn, treedt het scherpe contrast tussen zwart en 
geel toch eerst later op, wanneer de dieren goed 
en wel het water verlaten hebben. 
Met het opkweken van de larven in het aqua-
rium moet men heel voorzichtig zijn. De water-
stand mag niet hoger zijn dan ongeveer vijf 
centimeter, terwijl cr op gelet moet worden dat 
het water helder blijft en dat de temperatuur 
niet boven ongeveer 15 graden stijgt. Plaats zo 
mogelijk een luchtdoorstromer in het water. Voe-
ding van de larven is geen probleem: water-
vlooien en tubifex eten ze graag. De duur van 
het larvc-stadium kan nogal verschillend zijn. Er 
kunnen zes, maar ook acht weken verlopen. 
voordat de dieren gemetamorfoseerd zijn. Dit 
kan heel wel verband houden met de weers-
omstandigheden en eventueel met het uitdrogen 
van poelen en beekjes waarin zij leven. 
Regelmatig controlecr ik de ontwikkcling der 
larven op hun natuurlijke vindplaats. maar tot 
nu toe wijst nog niets crop, dat ze spoedig op 
het droge zullen gaan. In mijn terrarium echter 
zullen dc salamanders wel binnen een week het 
water verlaten. De gele vlekken zijn al heel 
duidelijk te onderschciden en de larven beginnen 
reeds het ondiepere gedeelte van het vijvcrtjc te 
prefereren boven het dicpere. Ik heb rcden om 
te verwachten, dat ccn van de dieren aan de 
rugzijde geheel geel zal zijn, maar dat zou in de 
laatste week nog wel eens kunnen veranderen. 
In beekjes houden de larven zich gewoonlijk op 
onder de door de stroom uitgeholde oever. Hun 
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vermogen om tegen de toch vrij sterke stroom 
op te zwemmen is echter opmerkclijk. 
Met dit artikel hoop ik de algemeen verbreide 
mening dat het met de vuursalamanders in onze 
strekcn bijna gedaan zou zijn, gewijzigd te 
hebben. Ik geloof dat onvoldoende kennis van 
het land en de onbetrouwbare informaties van 
de bewoners van Zuid-Limburg voor deze wel 
wat al te pessimistische kijk op de stand van 
zaken de verklaring zijn. Gelukkig weten de 
meesten niet wanneer, waar en hoe zij vuur-
salamanders kunnen zoeken en vinden. 

Naschrift 
Tot mijn spijt kan ik het niet helemaai eens zijn met 
de opmerking van de heer De la Fontaine, dat het 
aantal vuursalamanders in Limburg nog wel zal mee-
vallen, gezien het feit, dat hij elk voorjaar ,,honderden 
larven in de beken aantreff, en ,,dat de vuursala-
mander per jaar slechts enkele larven voorlbrcngl". 
Deze gecursiveerde zinsnede is echter niet waar. De 
vuursalamandervrouwtjes kunnen meer dan 50 larven 
in het water afzetten. In doorsnede echler meestal 
16—24 stuks. Theoretisch kan het aantal vuursala-
manderwijfjes, die de 87 larven in bovengenoemde 
poel voortbrachten, slechts twee bedragen, en als men 
het gemiddelde in aanmerking neemt 4—6 stuks! 
Neemt men daarbij een even groot aantal mannetjes, 
dan komt men in totaa] op minstens 4 en gemiddeld 

op 8—12 vuursalamanders in de omgeving van deze 
poel. Als men deze gemiddelden aanhoudt, dan komt 
men tot de conclusie, dat ook de honderden larven 
in de beken niet zo'n groot aantal oudcrs hebben 
als de heer De la. Fontaine aanneemt. Daarbij komt 
nog, dat van deze honderden larven een groot 
percentage door allerlei natuurlijke en misschien ook 
onnatuurlijke oorzaken (vervuiling van het water b.v.) 
zal sneuvelen. Daartegenover staat weer, dat de ge-
metamorfoseerde dieren weinig natuurlijke vijanden 
hebben door de giftigheid van het huidsecreet. Al 
met al moeten we toch voorzichtig zijn en de vuur-
salamander niet raeenemen, als we eens een oi 
enkele exemplaren tegenkomen, want de kans is niet 
uitgesloten, dat dan een gehele biotoop uitgeroeid is. 
Een zelfgevangen dier verzorgen geeft indcrdaad veel 
voldoening, doch niet, als men de kans heeft dat door 
het zelf vangen, een biotoop van zijn inwoners werd 
beroofd! Naar mijn mening is er slechts e6n alter-
natief: , .Vingers af van onze inheemse vuur-
salamander". 

M. van Rekum 
SUMMARY: 
Saiamandra in Limburg, Netherlands. The author 
discusses the general opinion that Saiamandra saia-
mandra gradually disappears in Limburg. Two ex-
planations are given: thorough collecting and 
pollution of waters in Limburg. He believes, however, 
that in many places, where he found considerable 
numbers of larvae, they are still abundant and is of 
opinion that, since the majority of the localities is 
almost inaccessible, the species cannot be rooted out 
by collecting. Saiamandra occurs in the Netherlands 
in the extreme southern part of the province of 
Limburg only. 

Enige 

Amerikaanse Terrariumdieren 
Anton F. Banning, lluffnlo. U.S.A. 

Een van de grotcre landsalamanders die hier 
voorkomen is Ambystoma maculatum, een dier 
dat ongeveer 23 centimeter lang wordt. De bo-
venzijde van het lichaam is zwart met ronde. 
geelgekleurde. soms oranjeachtige. soms olijf-
kieurige, vlekken. Ook de onderkant van de 
romp is zwart, maar er zijn ook exemplaren 
waarbij dc buik en soms ook de flanken meer 
grijsachtig van kleur zijn. 
In de vrije natuur zijn deze salamanders eigen-
lijk alleen maar gemakkelijk te vinden als ze in 
het vroege voorjaar naar meer of vijver trekken 
om er hun eieren af te zetten. Dat gebeurt 
meestal omstrceks begin april. Gewoonlijk is de 
snecuw dan juist gcsmolten. vaak ligt hier en 
daar nog wat. Zoals dat bij dc meeste land-
salamanders voorkomt, zet ook Ambystoma na 
een levendige baits spcrmatophoren, zaaddra-
gende kegeltjes van gelatineuze stof, af, welke 
door de wijfjcs in haar cloaca worden opgeno-
men. Kort daarna worden de eieren afgezet in 
het water. De volwassen dieren verlaten daarna 

direct het water, blijven nog korte tijd in dc 
omgeving en begeven zich geleidelijk weer terug 
naar het meer beboste terrein. waar ik ze uit-
sluitend heb kunnen vinden. De wandclingen 
vinden 's nachts, bij regenweer ook overdag 
plaats, terwijl de dieren zich bij warm zonnig 
weer schuilhouden onder stenen, boomschors. 
enz. Bij warm zomerweer graven dc salamanders 
zich tamelijk diep in en zijn dan ook bijna niet 
te vinden. 
In gevangenschap houden deze mooic salaman-
ders het goed uit. Een terrarium met een dunnc 
laag zachte aarde en een paar platte stenen 
zonder scherpc kanten past hen uitstekend, 
vooral als die stenen zo op kiczclstenen zijn 
gelegd. dat daarondcr een ondcrkomen voor de 
salamanders te vinden is. De laag aarde in het 
terrarium behoeft maar heel weinig vochtig te 
zijn en is gemakkelijk goed tc houden door de 
bak af te dekken met een ruit. Deze moet nu 
en dan, als men gelegenheid hccft de bak in 
het oog te houden, eraf genomen worden om 
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Amhystania maculatutn foto J. Nedermctfer 

wat frisse lucht in het terrarium te laten. W a t 
mos en enkele varentjes verfraaien het geheel. 
De salamanders eten regenwormen en allerlei 
insecten; ze doen het prima op een maal van 
meclwormen, maar het is belangrijk om ze wat 
afwisseling in het voer te geven. Ze leren al 
spoedig dat beweging in de buurt van het ter-
rarium eten betekent en om toch maar niets te 
missen komen ze dan maar meteen voor de dag. 
Na vcrloop van tijd gaan ze zich zelfs niet eens 
meer vcrschuilen of blijven ze in icder geval met 
hun neus van onder een steen vandaan op de 
uitkijk liggen. 
Gcvcchten van deze salamanders onderling ko-
men weinig voor en zijn meestal het gevolg van 
een verkeerde beet tijdens de maaltijd; vaak 
heeft er een n poot of de staart van een ander 
te pakken. In verband met dit min of meer 
lukrake toehappen is het wel aan te bevelen 
geen kleinere salamanders in hetzelfde terrarium 
onder te brengen. 
Voor het goede welzijn van de beesten is een 
winterrust nodig. Als men ze het hele jaar door 
wakkcr en actief houdt, komt er in het voorjaar 
van een kweek niets terecht. 

Een zeker zo goed in het terrarium te houden 
Noord-Amerikaanse salamander is Ambystoma 
laterale. een niet zo heel bekende soort. die voor-
heen veelal voor Ambystoma jeffersonianum ge-
houden werd, maar die wat kleiner is. ongeveer 
15 centimeter, en kortere tenen heeft. Bij opper-

vlakkige beschouwing een gewone pikzwarte 
salamander, die echter bij nadere beschouwing 
een bijzonder mooi beestje blijkt te zijn met 
kleine blauwe vlekjes op de flanken. 
Voor het terrarium is Ambystoma htterale heel 
geschikt. Het diertje eet vlug, goed en heel 
gemakkelijk en blijft jaren lang in leven. 
In de vrije natuur gaan deze salamanders ecrder 
te water dan A. maculatutn. Meestal ligt er nog 
snecuw en is er op het water nog een dun vliesje 
ijs. Voor de voortplanting kiezen de dieren wat 
grotere plassen, die eerst tegen het einde van 
de zomer droog komen. Ook deze soort vcrlaat 
spoedig daarna het water, doch blijft in de 
buurt, zodat zij 's zomers gemakkelijk te vinden 
zijn. Alleen bij droogte graven ze zich diep in. 
Het terrarium voor Ambystoma laterale mag 
niet te vochtig zijn. Voedsel als Ambystoma 
maculatttm. 

Een van de mooiste slangen die in het noorden 
van de Verenigde Staten voorkomt is Lampro-
peltis doliata triangulum. Deze noordelijke Ko-
ningsslang is min of meer cultuurvolger en wordt 
vaak in de buurt van boerderijen gevonden. 
Waarschijnlijk vindt de slang hier gemakkelijk : 

een prooi (muizen). De boeren verdenken haar 
ervan, dat ze melk zuigt bij de koeicn *) . D3 
soort komt nagenoeg ovcral voor, doch weet 
zich zo goed te verschuilcn, dat het niet meevalt 
er een te vangen. 

Het dier is lichtgrijs met kastanjebruinc vlekken 
op de rug. Opzij kleinere bruine vlekken. Een 
volwassen dier is ongeveer een meter lang en 
fors gebouwd. Net als de wat grotere Konings- '. 
slang, Lampropeltis getulus gctulus, doodt deze 
soort haar prooi door zich er om heen te winden 
en te wurgen. Deze prooi bestaat uit muizen, 
vogels en ook andere slangen. In het gebergte I 
van North-Carolina heb ik ze ook wel hnge- ' 
dissen (Eumeces) zien eten. Een exemplaar dat 
ik enige tijd in gevangenschap heb gehouden. 
at stukken vices, mits die eerst door een muizen-
nest waren gerold. 
Het terrarium voor Koningsslangcn moet tame-
lijk droog zijn; een waterbakje mag natuurlijk 
niet ontbreken. Ook is het belangrijk, dat de 
slang er een donkere schuilplaats kan vinden. I 
In de natuur komt zij alleen tegen de vrocge . 
avond te voorschijn, behalve bij dicht bewolkt, 
weer; zij komt dan veelal ecrder tot actie. Velcn | 
menen dat dc slang slccht eet. Ik heb die erva-
ring niet. maar heb wel gemcrkt. dat men slecht-
willende volwassen dieren met nestjonge muizen { 
aan het eten kan krijgen. 

") De veronderstelling dat slangen melk drinken 
steunt op de veelvuldig gedane waarneming, hoc nu 
en dan een slang zich uit de voeten maakt als een 
rustende koe overeind komt. De slang heeft zich ge-
koesterd aan de warmte van het liggende dier. Zij is 
absoluut niet in staat om te zuigen en lust bovendien 
geen melk. Red. 
SUMMARY: A few notes on the occurrence in free 
nature, habits and reproduction of two common 
salamanders of northeastern U.S.A. and the snake 
Lampropeltis doliata triangulum. The author adds 
directions for their care in a terrarium. 
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Loslopende 
reptielen 

S. Scheldeman, Mencn, BelgW 

Verleden jaar is voor de gezondheid van mijn 
hagedissen wel wat naar geweest. Al de in de 
hof vertoevende dieren zullen die zomer wel niet 
licht vergeten. De smaragdhagedissen hebben 
veel te lijden gehad van het gebrek aan zon; het 
vervellen ging niet vlot. Alhier vond ik ge-
durende drie maanden geen meclwormen te koop 
en zo hadden zij bijna uitsluitcnd regenwormen, 
en nu dan wat sprinkhanen, door mij aange-
voerd, en wat spinnen op hun menu. 
De ruinehagedissen, Lacerta sicula campestris, 
aanvaardden daarentegen geen regenwormen: 
eens zag ik een vierjarig mannetje een regen-
worm bcknabbclen om hem dan met een gebaar 
van afkeer tc laten vallen. Deze hagedis is een 
echte zwerver; regelmntig zag ik hem over de 
muur nieuwe jachtterreinen zoeken. Eens dacht 
ik. dat het met hem gedaan was, later merkte ik 
lat hij dikwijls enkele dagen op reis was maar 
steeds weer op zijn lievclingsplckje terugkeerde 
en ook op een novembcr vond ik hem daar nog: 
in een spleet in de muur. 
Bij deze wijze van hagedissen houden heb ik mij 
laten vcrzekercn voor mogelijk schade aan zenu-
wen die mijn naaste buren zouden kunnen op-
lopen. Tot twecmaal toe vond mijn btiurvrouw 
— een alleenstaande mejuffrouw — Lacerta 
viridis op haar groen tapijt in de eetplaats. Dc 
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hncertn rtlculn enmpentris foto IS. Fischer 

eerste maal zat het dier er al twee dagen en 
warmde zich zomaar ongestoord in de zon die 
door het raam schcen. 
Ik vind, dat. indien men een hagedis wil loslaten. 
men dit het beste kan doen met een dier dat al 
enige tijd aan zijn verzorger is gewend. Dieren 
die eens van een kwaal werden verlost vind ik 
buitengewoon tam en werkelijk het loslaten 
waard. 
In de loop van augustus vond ik des avonds 
een van mijn smaragdhagedissen. een drachtig 
wijfje, zonder veel energie. Het werd in een 
verwarmd buitenterrarium geplaatst en wcldra 
waren de eieren gelegd. Deze liet ik tot begin 
oktober met rust. Toen ik deze dan voorzichtig 
onderzocht. waren er reeds twee hagedisjes uit-
gekomen, die nog dicht bij de ovcrige eieren 
gebleven waren. De kleintjes werden in het huis-
terrarium gezet en het viel mij op hoe deze 
becstjes al direct een dreighouding aannamen 
tegenover de nieuwsgierige. maar vreedzame 
Anolis carolinensis. Die kleintjes zetten zich dan 
zo hoog mogelijk op hun pootjes! Na een dcr-
tigtal dagen van een afwisselend menu van 
wasmotlarvcn, kleine regenwormen en spinnetjes 
deden zij het goed en hun bruinc tint begon 
reeds wat te wijken voor het groen van hun 
oudcrs. In het terrarium van de Anolissen had-
den de hagedissen ook gezelschap van drie 
Chalcides tridactylus. 
Dit tcrrarium is verwarmd met twee aquarium-
verwarmers van 30 W a t t icder, maar gezien 
deze voor dc duurzaamheid in serie liggen. 
geven ze tesamen maar 30 Wat t . In vroegere 
Laccrta-nummcrs heb ik gclezcn, dat TL-ver-
lichting maar geringe warmte geeft; ik heb in 
de kap ook dc ballast en de starter gemontecrd: 
dat is wel wat zwaar, maar geeft vcel meer 
warmte! 
W a t de jonge smaragdhagedissen betreft, met 
succes heb ik alle kleintjes al vaker een maand 
of vijf in het leven gehouden, maar rond februari 
gingen ze steeds dood; niet uit gebrek aan voed-
sel, zij werden slap en futloos, waarschijnlijk 
door gebrek. Ik vraag me af of ik met ultra-
violet licht beter zou slagen. 
Naschrift redaclie: De kleine smaragdhagedissen, die 
in onze streken juist wat te laat in het seizoen 
geboren worden om voor de winter helcmaal op 
krachten te kunnen zijn, halen het volgendo voorjaar 
wel, indien men tracht hen door middel van kunsllicht 
— en dat hoeft nog geen ultra-violet licht te zijn — 
en goede voeding een rijk en wat langer najaar te 
geven. Dan, eind december, in winterslaap brengen 
Met de lenle komen dan ook weer de hagedisjes 
te voorschijn, broodmager weliswaar, maar meestal 
gezond. Hen de hele winter door actief houden is 
welhaast onmogelijk; ook de volwassen dieren halen 
dat haast niet. 
VAN DE BfBLIOTHECARIS: 
Met dit nummer sluiten we weer een jaargang af. Ik 
maak u gaarne wederom attent op het feit, dat u door 
middel van mijn tussenkomst uw jaargang kunt laten 
inbinden. De prijs bedraagt / 3,50. Indien u twee of 
meer jaargangen in een band wilt laten inbinden 
betaalt u per jaargang / 0,50 meer. Voor het door-
schieten met bianco bladen voor het maken van 
aantekeningen is eveneens / 0,50 per jaargang ver-
schuldigd. 
U kunt uw jaargangen inzenden aan de heer Reyst tot 
1 november a.s. Het verschuldigde bedrag dient 
tegelijkertijd te worden overgemaakt op de postgiro-
rekening van de heer Reyst, nr. 310551. 

M. v. R. 
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Nu . . . Breda 1961 
Zoals u alien zult weten werd van 30 juni t/m 
15 augustus jl. in Breda een grote hobby-tentoon-
stclling gehouden, waar ook een stand van onze 
vereniging te bewonderen viel. 
Door de activiteiten van de heren Wijffels en Delle-
man, die enige terraria ter beschikking stelden en de 
heren Vink en De Groot uit Breda, die zorgdroegen 
voor het plaatsen en inrichten der bakken. was er 
een achttal terraria tentoongesteld op de toogewezen 
expositieruimte. 
Op het afschermende dwarsschot, dat de afscheiding 
leweegbracht met de volgende expositieruimte, waren 
een paar folders en enige nummers van ,.Lacerta" 
gecrikt, alsmede enige zeer goede foto's van ver-
schillende reptielen. 
Door de heer Vink was een groot gezelschaps-
lerrarium ingczonden, waarin een groot aantal dieren, 
o.m. mopskopleguanen, een marmerleguaan, muur-
hagedissen, muurgecko's, zandhagedissen, anolissen 
en een roodwangschildpad te bewonderen waren. In 
dit terrarium stond bovendien een klein bakje, met 
daarin een paartje Phelsuma lineata (foto 1 links). 
Daarnaast stond een uilneembaar, geheel van roest-
vrij metaal vervaardigd terrarium van de heer De 
Groot, waarin een blauwtongskink en een doornstaart-
hagedis, die, om wegkruipen te voorkomen, een 
vlondertje van latjes als bodemgrond hadden (foto 1). 
De hoek, die de wanden van de expositieruimte 
vormden, was door een glasrnit afgeschoten en de 
daardoor gevormde driehoek was langs de opstaande 
benen rijk beplant, terwijl vlak achter de voorruit een 
klein bassin was gemaakt, waarin een tweetal jonge 
kaaimannen leefde, dat weldra tot de zorgenkinderen 
van de heren Vink en De Grool behoorde, daar er 
elke avond weer talrijke zuurljes, toffees en ander 
snoepgoed uit het water moest worden gevist (foto's 
1 en 2). 
De volgende vier terraria (foto 2( bevatten enige 
slangen, waaronder een onbckendc Elaphe (?) soort 
uit tie V.S., een tweetal koningsslangen (Lampropeltis). 
een paar Ameiva's en enige Anolis extremus, terwijl 
de meest rechlse bak, die weer haaks op de wand mot 
de 4 vier terraria stond, twee Kaspischo beekschild-
padden, een* aantal Phyllomedusa's, een buidelkikkcr, 
een tweetal gewone boomkikkers en twee Anolis 
extremus bevatten, terwijl op de epyphytenstam een 
aantal zcldzamc bromelia's te bewonderen was. 
De belangstelling voor deze stand was zeer grool 
(voor de foto's werd een rustig ogenblik afgewacht) 
en het hoogtepunt was wel het bezoek van H.M. de 
Koningin op 21 juli jl. De heer Vink heeft de eor 
gehad Hare Majestcit langs dc stand te mogen rond-
leidcn en haar de bijzonderheden van de dieren te 
vertellen, waarbij onze gceerbiedigde Vorstin zich zeer 
geinteresseerd toonde. 
De heren De Groot en Vink hebben zich zeer ingc-
spannen tijdens deze tentoonstelling, daar de altjehcle 
verzorging van de terraria uitsluitend op hun schou-
ders terecht kwam. Daarenboven verzorgden zij bij 
toerbeurt iedere avond diverse rondleidingen langs 
de terraria, hetgeen een zeer vermoeiende bezigheid 
is. Het was dan ook duidelijk, dat zij hiermede niet 
konden doorgaan tot het officiele einde van de ten-
toonstelling, te meer, daar zij zelf in deze periode ook 
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nog met vakanlie moesten. Noodgedwongen hebben 
zij dcrhalve de stand na het bezoek van H.M. de 
Koningin moeten afbreken. 
Hun zij echter hulde gebracht voor dc vele vrije uren 
en avonden die zij aan de verzorging van de terraria 
hebben besteed. 

M. van Rekum 
LEDENLIJST 
Nieuwe leden: 
992 — H. van Ormondt — Van Woustraat 162 II 

Amslerdam-Z. per 1/10/G0 
993 — R. Busink — Monnetlaan 67 — Utrecht 

jeugdlid per 1/4/61 
994 — G. J. Groencnhoom — Veelzichtstraat 2 

Rotterdam per 1/10/60 
995 — Swots & Zoitlinger — Keizersgracht 487 

Amsterdam per 1/10/60 
996 — J. Hommerson — Veldbloemenlaan 10 

Arnhem jeugdlid per 1/10/60 
997 — A . van Zielst — Verl. Maanderweg 119 — Ede 

per 1/10/60 
998 — J. Gheysen — Arendonkstraat 64 — Mechelcn 

(Belgie! per 1/10/60 
999 — Ingeborg Schuster — Mosenstrasse 9 

Dresden A 19 — DDR per 1/10/60 
1000 — M. Buuron — Wouwseslraatweg 114 

Bergen op Zoom per 1/10/60 
1001 — A. J. Swart — Dunkerslraat 11 — Nijmegen 

per 1/4/61 
1002 — G. van Amersfoort — Meerweidelaan 4rd 

Velsen N. post Beverwijk 
Adreswijzigingen: 
O. M. Hombroek — Brielle 

thans G. J. v. d. Bogerdweg 13 — Brielle 
N. Niland — Amsterdam 

thans Falckenierstraat 13 III — Amsterdam 
Opzcggingcn: 
L. H. Werner — Emmastraat 63 — Velp (Gld.) 
W. S. Brussen — Weurtseweg 402 — Nijmegen 
Gchcugens tcun t je v a n dc penningmees te r : 
Met dit nummer sluiten we ons verenigingsjaar weer 
af. Do penningmeester verzoekt u derhalve vriendelijk 
om de verschuldigde contributie aan hem te gireren, 
bij voorkeur voor 15 oktober a.s. Dit bespaart hem 
heel veel werk, n 1. het uitschrijven van post-
kwilanties en het bespaart u / 0,50 incassokosten. 
Voor uw medewerking bij voorbaat vriendelijk dank! 

ALGEMENE JAARVERGADERING 
Zoals wij u in het juli/augustusnummcr mede-
decldcn, zou deze vergadering op 14 oktober 
plaatsvindcn onvoorzicne omstandigheden voor-
bchouden. 
Deze onvoorzicne omstandigheden hebben zich 
voorgedaan, want van Prof. Dr. R. Mertens 
ontvingen wij bericht, dat hij op die datum niet 
kon komen om zijn lezing tc houden. Dc ver-
gadering zal nu begin november worden ge-
houden, waarover u t.z.t. nog nader bericht zult 
ontvangen. 

M. van Rekum 

John Smits



