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Iguana iguana 

In eerdere jaargangen van ons blad is er nogal 
eens wat geschreven over de Groene Leguaan, 
Iguana iguana. 
Oat deze mooie, boombewonende hagedis dit~ 

maal op de voorpagina prijkt, houdt verband 
met het feit, dat onze lmportdienst kortgeleden 
weer een aantal jonge, greene leguaantjes kon 
aanbieden. 
Wie deze werkelijk prachtige, felgroene hage~ 
disjes met hun uitzonderlijk lange staart ziet, 
kan moeilijk de verleiding weerstaan om er 
een of meer te kopen. Maar ook bier geldt: 
.. Bezint eer gij begint'', want al wordt vaak 
als voordeel aangeprezen, dat deze dieren plan~ 
teneters zijn. dat heeft ook een nadeel. Als 
deze snelgroeiende diertjes wat grater zijn, 
maken ze van een mooi terrarium in zeer korte 
tijd een akelige rui"ne. En verder moet men be~ 
denken, dat deze ongeveer 20 em lange .. baby"~ 
leguaantjes bij een goede verzorging uitgroeien 
tot reuzen van zo'n 1Yz meter lengte. 
Leguanen zijn echte oerwouddieren. die graag 
in de nabijheid van water zitten en dan ook 
uitstekend zwemmen en duiken kunnen. 
Als voedsel komen allerlei bladgroenten en 
zachte vruchten in aanmerking. Ook verschil~ 
lende planten uit de tuin, zeals Leeuwenbek~ 
en Campanula~soorten worden graag gegeten. 
Het is echter aan te bevelen om van tijd tot 
tijd enig dierlijk voedsel toe te dienen, zoals 
regenwormen, wasmotlarven, stukjes mager 
vlees of meelwormen. Ook zal het nodig zijn 
nu en dan vitamine aan het voedsel toe te 
voegen. Wat dit aangaat leze men het artikel 
van Prof. Dr. A. Stolk elders in dit nummer. 
Wie eenmaal greene leguanen heeft verzorgd 
zal altijd enthousiast blijven over deze reuzen 
onder de terrariumdieren. 

M. v. R. 



Emys-er-varingen 
l{unigunde I en II 

Gunther Radeh • Luda11lll•burll 

Eigenlijk wilde ik aileen maar tubifex kopen, 
toen ik in 1957 het .. Tropenhaus" in Stuttgart 
binnenging. Het was absoluut aan de omstan
digheden te wijten, dat ik toen met een kleine, 
zowat zeven centimeter lange. Europese moe
rasschildpad naar buiten kwam en van boos 
opzet, zoals mijn vrouw beweerde, was beslist 
geen sprake. De heer Dachsel. de eigenaar. 
was juist van een vangreis in Griekenland 
teruggekeerd en had een groat aantal reptielen 
meegebracht. 
Thuis werd in allerijl een aquarium van 40 liter 
met grove kiezel, wat Vallisneria en een eiland 
van kurkschors in orde gemaakt; wat hand
warm leidingwater en het nieuwe familielid 
kon zijn apartement betrekken. Van een ven
sterbank van een raam op het oosten, dat de 
hele voormiddag zon krijgt, verdwenen de plan
ten om een goede plaats voor de schildpad vrij 
te maken. 
Hoewel regenwormen, kleine slakken en Tubi
fex in tamelijk grate hoeveelheden werden 
verwerkt, bleef het dier lange tijd schuw en 
wilde het zich niet gaan zonnen op het schors
eiland. 
's Nachts was de nieuwc kamergenoot zeer 
actief en hij liet zich niet helemaal ten plezierc 
van de overigc huisbcwoners door zijn ener
giek gespetter en krabben horen. De oorzaak 
van dit nachtelijk kabaal bleef ons tot op heden 
onverklaard. want het dicr toonde zich over
dag zeer behoedzaam en bijna geruisloos bij het 
duiken en zwemmen. Mijn vrouw stelde een 
eenvoudige diagnose: .. Kunigunde ist vcrriickt 
geworden!" en zij gaf daarbij meteen het beest 
zijn naam. 
Tegen cind september. toen het dier rustiger 
werd en steeds vaker roerloos tussen de water
planten bleef liggen. werd een ander onder
komen voor de overwintering gereed gemaakt. 
Bij de verhuizing van Kunigunde schrok ik: 
het pantser was zacht geworden! Ik begreep. 
dat het vensterglas de oorzaak daarvan moest 
zijn, omdat het de voor deze dieren zo be
langrijke ultra-violette straling tegenhoudt. Het 
was nu te Jaat om er nog iets aan te doen en 
met gemengde gevoelens stopte ik het dier in 
de vochtige turfmolm, tegelijk met een paar 
Bufo calamita en Bombina variegata. In januari 
1958 kontroleerde ik de bak. De schildpad had 
haar plek verlaten en lag bij de padden in de 
vochtigste hoek. Eind april verraste ik de moe
rasschildpad bij haar eerste voorjaarstocht. Ik 
schreef toen een warm bad voor, 30 gr. C .. wat 
een onmiskenbaar opmonterend effect had. 
De resultaten van het vorige jaar hadden ge
leerd. dat het beter zou zijn het dier nu buiten 
te houden. Daartoe werd een oud aquarium op-

met eehenlng 11an de schr(ja:er 

gesteld tussen de bloemen van de border op het 
zuidoosten in de tuin. Deze bak was nagenoeg 
steriel; geen kiezel, geen waterplanten, alleen 
een wilgentak en een schorseiland zoals de 
bijgaande tekening verduidelijkt. De wilgentak 
liep in de zomer uit en kreeg zelfs bladeren. en 
een dicht wortelstelsel onder water. Zo bleef 
het eiland op zijn plaats en kon de schildpad 
zich zonnen, duiken en onder zekere dekking 
tussen de wortels luchthappen. Bovendien kon 
ik de bak heel gemakkelijk en degelijk reinigen, 
wat van groat belang is! 
Het nieuwe dieetplan omvatte een tamelijk rijk 
menu: behalve de gebruikelijke regenwormen 
en naaktslakken ook kleine zoetwatervissen. 
stukjes kippelong en dergelijke, kikkervisjes. 
kleine kikkertjes. mager rundvlees en vis. Af 
en toe een blad sla, dat steeds heel graag werd 
gegeten. Het aquarium werd steeds na iedere 
voederdag gereinigd! Schildpadden excremente
ren gewoonlijk kart nadat ze gegeten hebben 

en maken zo het water erg smerig. vooral als 
ze vis gekregen hebben. In de zomer komen er 
vliegen op af. zodat het nodig is het water 
te verversen. 
Kunigunde ontwikkelde een enorme vraatzucht! 
Ze was in staat een steenkarper welke net zo 
lang was als zij zelf in enkele uren helemaal 
te verteren! 15 kikkervisjes. die in de namiddag 
in het aquarium gezet werden, overleefden de 
ochtend niet. Na drie maanden buitenlucht was 
Kunigunde' s schild weer hard, afgezien van het 
feit, dat ze zowat twee centimeter grater ge
worden was. 
Het zal in juni geweest zijn, dat ik tot mijn 
grenzeloze verbazing in de etalage van een 
dierenwinkel tussen een heel stel Testudo her
manni en Testudo marginata een heel grate 
Emys orbicularis zag zitten. Zo, helemaal op 
het droge; het pantser verdroogd en goor. De 
handelaar had er geen flauw idee van wat voor 
schildpad dat was en het duurde dan ook niet 
lang. of hij was twee mark vijftig rijker en ik 
in het bezit van een tweede Kunigunde. Een 
zowat 20 centimeter lang wijfje, bijna verhon
gerd, en met een verdord, gekerfd schild! Het 
dier moest gewoon opnieuw leren zwemmen! 
Het duurde een week voordat het ook in het 
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water op dreef kwam en zonder moeilijkheden 
duiken kon. Het beest had 'n geweldige hanger; 
het at alles prompt, maar kreeg steeds na voe
ding met stukjes zeevis darmstoornissen. 
Opnieuw herfst. Begin oktober gingen de twee 
wijfjes in het winterkwartler. D~ dieren waren 
in goede conditie. ook de .. pseudo-Testudo''. 
die de dunne hoornplaten van het schild had 
afgeworpen toen gave nieuwe platen daaronder 
gevormd waren. 
De jaren 1959 en 1960 brachten geen bijzon
derheden. Wei was ik verbaasd toen ik weder
zijdse pogingen tot paringen waarnam bij de 
dieren, die beide zonder enige twijfel wijfjes 
zijn. 
In 1961 waren de dieren zo sterk gegmeid -
de pantsers waren nu 13 en 30 em lang -- dat 
het oude aquarium voor de beide dieren wei 
wat klein began te worden. Ik improviseerde 
dus een verblijf van ongeveer een hele vier
kante meter oppervlakte. afgezet met kisten
deksels van 70 em breed, zodat de schildpad
den de ruimte hadden in het gras, terwijl een 
ingegraven tonnetje gelegenheid tot baden hood. 
Mijn zorgen werden echter niet naar waarde 
geschat. De grate zag kans er uit te komen 
en verdween. voorgoed. Onze mooie Necka:
ligt hier zowat een kilometer vandaan en ik 
hoop maar, dat ze er gekomen is. 
De kleine werd toen schielijk in het aquarium 
teruggezet. En een tijd lang ging alles weer als 
vroeger. Bij een schoonmaakbeurt bemerkte ik 
tot mijn schrik een aantal grauwe vlekken op 
de buik van de schildpad. Op deze plaatsen 
bleek zich een pusachtig vuil en slijm te heb
ben verzameld en was het buikschild aange-

tast. Het gehele buikschuild was op deze 
manier geschonden. Wat nu? lk schreef een 
vriend in Engeland, die voorstelde, een tand
artsmethode toe te passen; de plekken afkrab
ben, steriliseren en met een vulling plomberen. 
Intussen de correspondentie nam twee 
weken in beslag -- hadden de plekken zich 
uitgebreid en vermeerderd. Het dier bleef man
ter en actief, het at goed en toonde geen 
ongemak. Toen ik als proef een der grootste 
plekken afkrabde, kwam ik door de hoornlaag 
tot diep in de beenlaag van het buikschild en 
de wond bloedde flink. Ik voelde er niet vee! 
voor om zo verder te dokteren aan onze oude 
huisvriend en stuurde hem naar Engeland. Ik 
schreef mijn vriend, dat hij hem zou mogen 
houden als hij er in zou slagen het dier te 
genezen. En dat is hem gelukt! Zijn dentisten
methode was evengoed als zijn geduld en zijn 
zenuwen waren. Naderhand berichtte hij mij, 
dat hij de wonden uitgekrabd had en het dier 
op celstof had Iaten )open. totdat de p!ekke:1 
droog waren. De wonden werden regelmatig 
met penicillinepoeder behandeld. Na vier we
ken sloot hij de plekken af met een preparaat 
Amalgan genaamd. dat mij jammer genoeg niet 
nader bekend is. Toen pas werd de schildpad 
weer te water gelaten. Het dier leeft nu nog en 
heeft van de kwaal helemaal geen last meer. 
Sedertdien heb ik geen schildpadden meer aan
geschaft. Ik ben de moerasschildpadden echter 
niet ontrouw, want in het voorjaar van 1962 
werden mij de zorgen voor de meer dan dertig 
soorten tellende waterschildpaddenverzameling 
van het Natuurkunde Museum in Stuttgart toe
vertrouwd. 

Ge~Jitarniniseerd "oedsel in de Terrariumpraetgk 

Prot". Dr. A. Stolk, ,\m8terdam 

Bij een vorige gelegenheid hebben wij het een 
en ander meegedeeld over enige voedingsme
thoden, die in de terrariumpraktijk met succes 
kunnen worden toegepast. Met betrekking tot 
die voeding ontvingen wij per brief een groot 
aantal vragen, we) een bewijs. dat het voe
dingsprobleem bij de terrariumliefhebbers nog 
steeds in het centrum van de belangstelling 
staat. Met het oog daarop leek het ons goed 
om in dit artikel op enige punten nader in te 
gaan. 
Het voedingsprobleem is inderdaad actueel en 
dit behoeft ons zeker niet te verwonderen. Op 
het gebied van de geneeskunde is het immers 
niet anders. Complete handboeken en vaktijd
schriften blijken aan de voeding gewijd te zijn 
en wanneer wij kennis nemen van de algemene 
pers en de populair-wetenschappelijke perio
d:eken. dan moeten wij al spoedig tot de con
clusie komen, dat het daar niet anders is ge
steld. Telkens treffen wij immers een artikel 
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aan, dat aan een bepaalde facet van de voeding 
is gewijd. In dit artikel willen wij dan onze 
aandacht geven aan het toedienen van be
paalde vitaminen aan amphibieen en reptielen, 
welke door ons in een reeks experimenten op 
hun deugdelijkheid werden getest. 
Zoals bekend, zijn vitaminen stoffen, die ge
produceerd kunnen worden door bepaalde or
ganismen, en niet door andere organismen, ter
wijl de laatstgenoemden deze stoffen toch in 
kleine hoeveelheden nodig hebben om in leven 
te blijven, niet ziek te worden, zich voort te 
planten en eventueel hun jongen te kunnen ver
zorgen. Wanneer een individu een bepaald vi
tamine onthouden wordt, dan ontwikkelt zich 
een voor het ontbreken van dit vitamine karak
teristiek ziektebeeld. dat men deficientieziekte 
pleegt te noemen. Doordat men vele vitaminen 
in zuivere vorm uit natuurproducten heeft kun
nen verkrijgen en soms zelfs kunstmatig heeft 
kunnen bereiden, is men in staat om vitaminen 



naar behoefte toe te dienen waardoor eventuele 
tekorten van het voedsel kunnen worden aan~ 
gevuld. Voor de terrariump~aktijk blijken nu 
de volgende vitaminen van betekenis te zijn: 

Vitamine A, voorkomend in levertraan. eigeel. 
en bater. Bij tekort beschadiging van de be~ 
dekkende weefsels, ontsteking van het hoorn~ 
vlies van het oog en verhoogdc vatbaarheid 
voor infectieziekten. 
Vitamine B /, voorkomend in gist, lever, erw~ 
ten. bonen. granen, aardappelen. varkensvlees 
en het zilvervliesje van de rijstkorrel. B:j tekort 
degeneratie van zenuwen, vcrlammingen en 
hartaandoening. 
Vitamine B 2, voorkomend in gist. eigccl, lever 
en melk. 
Vitam:ne B 6, voorkomend in gist, )ever en vis. 
Bij tekort ontstekingsvcrschijnselen. 
Vitamine B 12, voorkomend in lever en be~ 
paaldc micro~organismen. 
Vitam!ne C, voorkomend in groenten. aardap~ 
pelen en vruchten (sinaasappel. citroen. papri~ 
ka). Bij tekort verlaagde weerstand van de 
haarvaatwanden. tengevolge waarvan bloedin~ 
gen kunnen ontstaan. 
Vitam:ne D. voorkomend in lever en levertraan. 
Bij tekort onvoldoende verkalking van de been~ 
deren en verkromming van skeletstukken. een 
ziektebeeld, dat algemeen bekend staat als rha· 
chitis of Engelse ziekte. 
Behalve door de toediening van de D~vitami~ 
nen kan deze ziekte oak worden geneze:t of 
voorkomen door bestraling met ultraviolet Iicht, 
hetgeen in het bijzonder voor de terra:-ium~ 
praktijk van grate betekenis moet worden ge~ 
acht. De belangrijkste D~vitaminen blijken de 
vitaminen D2 en D3 te zijn. Vitamine 02 of 
calciferol is een kunstproduct, dat bereid kan 
worden door bestraling van het plantaardige 
ergosterol met ultraviolet Iicht. Het natuurlijke 
vitamine D is het vitamine D3, dat voornamelijk 
in levertraan wordt aangetroffen. Het kan oak 
kunstmatig worden bereid door bestraling van 
7 ~dehydrocholesterol met ultraviolet Iicht. Ge~ 
noemde stof blijkt in betrekkelijk grate hoeveel· 
heid voor te komen in het vet van mosselen. De 
D~vitaminen werken voornamelijk op de kalk~ en 
fosfaatstofwisseling, met het gevolg dat val~ 
doende kalk en fosfor uit het bloed worden op~ 
genomen voor het verbeningsproces. Een te 
grate hoeveelheid vitamine D blijkt schadelijk 
te zijn en kan verkalking in verschillende or~ 
ganen veroorzaken. Oak het lichaam van am~ 
phibieen en reptielen is in staat om vitamine D 
te vormen uit de hydrocholesterol, dat in de 
huid aanwezig is. mits voldoende ultraviolet 
licht (zonlicht of ultraviolet lamp) ter beschik· 
king staat. 
Vitamine E. voorkomend in groenten en tarwe~ 
koekolie. Bij tekort stoornissen in de voort· 
planting, degeneratie van het weefsel der ge~ 
slachtsorganen en steriliteit. 
Vitamine H, voorkomend in gist, melk. eidooier 
en rijstzemelen. Bij tekort deficientie~verschijn
selen van de huid. 
Vitamine K, voorkomend in lever en groenten. 
Bij tekort bloedingen. 

Het is ons gebleken, dat het inderdaad aanbe~ 
veling verdient om de genoemde vitaminen aan 
terrariumdieren toe te dienen. Dit kan geschie· 
den met behulp van de voedseldieren. die bij 
de verschillende soorten uiteraard verschillend 
kunnen zijn, of oak met behulp van door 
dwangvoedering toegediend vleesmoes. Wan
neer men bovenstaande opgave. die met opzet 
zo eenvoudig mogelijk wcrd gchouden door
neemt, valt het onmiddellijk op, hoe vaak pro
ducten als eigcel. lever, groenten en gist voor
komen. 
Door deze stoffen bijvoorbeeld aan het vlees
moes toe te vocgen heeft men dit reeds van 
verschillende vitaminen voorzien. Als groenten 
gebruiken wij bij voorkcur spinazie en andere 
bladgroenten. en als gist de zogenaamde Toru
la- gist. (Sana!, N.V. Nederma. Nederlandse 
Dermolin Maatschappij. Amsterdam). die nag 
enige extra voo:-delen bezit. Met de Sanal
voeding heeft men ook op kynologisch gebied 
uitstekendc resultaten vcrkregen. 
Het verdient alleszins aanbeveling om de ge
noemde stoffen aan het vleesmoes toe te voe~ 
gen en dezc grondig met de substantie te ver
mengen. 
W anneer men de bereiding van de verschil
lende stoffen wat al te omslachtig vindt. of
schoon deze op zichzelf gcnomen tach zeker 
niet ingewikkeld is te noemen, kan men natuur
lijk vitamine-handelspreparaten aan het vlees
moes toevoegen, bijvoorbeeld Davitamon 10 
van Organon of Dagravit van Dagra. De 
dragees kunnen op eenvoudige wijze worden 
fijngewreven, waarna men een kleine hoeveel
heid aan de massa van het vleesmoes kan toe
voegen. Vanzelfsprekend is een goede menging 
hier noodzakelijk. 
Tenslotte nag dit. In onze experimenten bleek 
de toediening van gevitaminiseerd voedsel een 
gunstige invloed te hebben op de algemene 
toestand van de terrariumdieren, de intensiteit 
van het kleurpatroon en eventueel zelfs op de 
voortplanting. Bovendien was de vatbaarheid 
voor infectieziekten duidelijk afgenomen. Het 
leek ons met het oog op de praktijk gewenst 
om het vitaminiseren van voedsel nag even 
onder de aandacht van de terrariumliefhebbers 
te brengen. 
Bij het gezonde organisme bestaat er een zekcr 
vitamine-evenwicht. waarbij verschillende fac
toren een rol blijken te spelen. De werking van 
de vitaminen afzonderlijk is niet altijd even 
duidelijk en scherp omgrensd. In bepaalde ge
vallen blijken de vitaminen elkaars werking te 
ondersteunen, maar soms werken zij elkaa;· 
oak tegen. Zo kan bijvoorbeeld een tekort aan 
vitamine C ontstaan door een overmatig grate 
toevoer van de v:taminen A en D. Laatstge
noemde vitaminen werken duidelijk samen bij 
de genezing en de voorkoming van rhachitis. 
Extra toediening van vitaminen verdient aan
beveling bij de voorkoming van rhachitis, de 
genezing van deficientieziekten, de verhoogde 
behoefte bij inlectieziekten. bloedingen en der
gelijke en bij enkele bijzondere ziekten. In het 
algemeen heeft men geen schadelijke gevolgen 
waargenomen bij een overmatige grate toevoer 
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van vitaminen. De D-vitaminen vorrnen hierop 
een uitzondering zodat in het bijzonder bij toe
diening van deze vitarninen nauwlettend op 
eventuele onaangename nevenverschijnselen 
client te worden toegezien. 
Wellicht ten overvloede kan nog worden op-

gemerkt. dat met het oog op de overzichtelijk
heid verschillende zaken wat eenvoudiger wer
den voorgesteld dan deze in werkelijkheid zijn. 
De verstrekte gegevens moeten echter voor de 
praktijk a ls voldoende en bruikbaar worden ge
acht. 

Het ,stijlloze" teJ.•J.•arium 

llans Sehuater .. Dresd e 11 rncf foh)N cart de Ncltr(Jver 

Afgezien van de nog gebruikelijke geheel glazen 
bakken, kent men in het algemeen aileen maar 
ter raria die zijn uitgevoerd met een frame 
waarin de ruiten en ventilatie-openingen zijn 
aangebracht. Bij deze bouwwijze stoort mij het 
frame, dat het beeld hetwelk het ingeriehte 
terrarium moet geven. doorsnijdt. ook al wordt 
het frame smal gehouden. 

Tot nu toe seheen de noodzaak van cen frame 
vast te staan, vooral bij de bouw van grotere 
terraria. Toeh was het terrarium zondcr stijlen, 
a ileen al uit aesthetisehe overwegingen. voor mij 
de ideale oplossing. 
Bij het ontwerpen van mijn grate terrarium, 
180 em lang, 70 em diep en 130 em hoog. 
werden daarorn de bcide voorstijlen weggelaten. 
Het dak met de verliehtingsinstallatie is door 
de aehterwand met de onderbouw verbonden: 
opzij rust het op de beide zijruiten. De voor
ruiten zijn versehuifbaar zoals bij een vitrine. 
In de hoeken komen dus twec ruiten tezarnen. 
Helaas kan ik dit terrarium nog niet door 
middel van een foto tonen. 
Daarna maakte ik een klein terrarium, 25 x 17 
x 20 em, dat uit platen glasheldere kunststof 
tezamen geplakt was. 
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De laatste oplossing voor een terrarium zonder 
geraamte. die ik hicr uitvoerig bchandelen zal, 
vormt cen terrarium. dat uitsluitend samenge
steld is uit ruiten, die onderling met een kunst
harslijm verbonden zijn. Voor dcze bak werden 
grotere afmetingen gekozen. namelijk 50 x 20 x 
35 ern: bovendien werd een verlichting inge
bouwd. Het terrarium is bedoeld voor het op-

kweken van kleine kikkers (Hyfa's) en hage
dissen ( Anolis), die uit veiligheidsoverwegingen 
nog niet in het grote ter rarium tezamen met 
de volwassen dieren kunnen worden onderge· 
braeht. Op het ogenblik zitten er jonge Phyl
/omedusa hypochondria/is in uit de nakweek 
van de heer R. M. Meijer. 
De eerste foto toont een eonstructie van het 
terrarium. De ruiten evenals de bodemplaat 
zijn van onderen in een frame van smal hoek
lijn vastgelijmd. Dit met het oog op een beten! 
transportmogelijkheid. De toegang tot de bak 
is mogelijk door de zijkanten. die met sehuif
ruiten, die in sponningen )open. kunnen worden 
afgesloten. Aanvankelijk bezorgde het probleem 
van de schuifbare ruiten mij wei enig hoofd
breken. Ik heb het probleem echter opgelost 
door sponningen te frezen in lijsten van kunst-



stof. die daarna aan de achter- en voorruit 
werden vastgelijmd. 
Rechts is de ventila tieopening te zien. Deze 
bestaat uit glasstaven die vastzitten in gaten 
welke in de lijsten van kunststof werden ge
boord. De o pening voor de o ntluchting bevindt 
zich aan de tegenovergestelde zijde in het dak. 
D e afstand tussen de glasstaven bedraagt 2 mm. 
H et dak wordt gevormd door een ruit die op 
staande ruiten is gelijmd. 
Nu ie ts over de techniek van he t lijmen van 
glas. Vooropgesteld zij dat de ruiten tevoren 
nauw s luitend moeten worden gesneden. Om 
het glas te lijmen moeten de aanhechtingsplaat
sen ruw gc maakt worden. Op g ladde glasvlakken 
hecht de lijm s lecht. Voor hct ruwen van glas 
zijn er twee mogelijkheden: zandstra len of e tsen 
met fluorzuur (HFI.). De eenvoudigste. zi j het 
ook gevaarlijkste methode is het gbru ik van 
fluorzuur. O aarbij client men er op te !etten dat 

geen zuurspatten op de huid of op de kled ing 
komen. daar deze moeilijk te genezen wenden 
resp. gaten in de stof veroorzaken. O ok de 
zuurdampen zijn giftig en hebben een schadelijke 
uitwerking. Voor het insmeren van de aan
hechtingsplaatsen gebruikte ik een stuk gu mmi
spons dat ik met een tang van kunststof ( foto
ontwikkelaa rtang) aanva tte. Na circa I minuut 
is de ingesmeerde plaats mat en ruw en wordt 
het zuur met s tromend water weggespoeld. 
H eeft men a ile aanhechtingsplaatsen op deze 
rnanier voorbewerkt en zijn de ruiten droog dan 
reinigt men de aanhechtingsplaatsen nogmaa ls 
met aether, alcohol of een ander oplossingsmid
del om a ile vetsporen te verwijderen. O ver het 
lijmen zelf valt nie ts te zeggen. a ileen over de 
lijmsoort zou ik nog enige informatie willen 
geven. D e bedoelde kunstharslijmen worden 
onder v erschillende handelsnamen aangeboden . 

Bij ons heet het Epilose , terwijl mij van het 
Westen de naam Araldit bekend is. H et gaat 
hier om een lijmsoort die uit een ha rs en een 
verharder ~ beide vloeibaar ~ bestaat. welke 
in de aangcgeven verhouding moeten worden 
vermengd. Door polymerisa tie verhardt het 
mengsel en geeft dan een uiterst hechte ver
binding die tegen vochtigheid bestand is. N a het 
lijmen moet de plaats die gelijmd is in 24 uur 
harden . voor men deze plaats belasten resp. 
voor men verdcr werken kan. 
De verlichting van het terrarium is in een !age 
kap ingebouwd en bestaa t uit een U-vormige 
TL-buis, 25 Watt. H et voorsch akelapparaat en 
de schakclaar zijn in een klein kast je appart 
ondergebracht. 
Bij de vormgcving van het terra rium en van het 
bovenstuk heb ik mij voor allcs Iaten leiden 
door aesthetische overwegingen. H ct terrarium 
moest in de huiskamer worden opgesteld. en 

wei op een vlakke kast. en mocst derhalve 
harmonisch in het geheel passen. H et kan mij 
namelijk niet bekoren wanneer in een modern 
ingerichte woonruimte terraria worden opgesteld 
die wei doelmatig zijn ingericht, maar geenszins 
mooi te noemen zijn. 

Wat d e inrichting betreft. ik heb altijd de 
fantastisch ingerichte aquaria bewonderd, die 
vooral door de H ollandse liefhebbers in de 
aquariumtijdschriften worden gctoond. H et waren 
bakken die met hun weelderige bcplanting een 
stuk tropische o nderwaterwereld vorrnden. J uist 
dit wilde ik mij. maar dan natuurlijk op terrari
stisch gebied. ook ma ken . In hoeverre mij dit 
gelukt is, mag u. beste lezer . zelf beoordelen. 
M et de tweede fo to ste l ik u dit terrarium. dit 
stukje .. tropen achter glas" ~ zij het in minia
tuur ~ voor. 
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VAN DE REDACTIE 

Er dreigen moeilijkhedcn te ontstaan bij hct regel
matig uitgeven van Lacerta, als gevolg van bet 
mankeren van goede kopij. De bodem van de por· 
tefeuille schemert akeliCJ door de laatste stukjes tekst 
heen. 
Willen we echter elke ;.;aand en op tijd met ons blad 
uitkomen, dan moet er, en wei op zeer korte termijn, 
kopij bij onze redactcur binnenkomen. Wij vcrzoeken 
daarom aile ledcn tc helpen door het inzenden van 
artikelen en foto's, korte aantekeninqen en mede
dclingen om te voorkomen dat wij in een impasse 
raken. Bijzonder van harte welkom zijn korte en 
zecr korte stukjes. 
Hens, het hoeven geen uitgebreide artikelen over 
exotische. dure terrariumdieren te zijn. Juist uw 
waarnemingen van ecn doodgewone kikker, salaman
der of haqedis kunncn zeer waardevol zijn. Moqen 
wij ook op u rekcncn? 

HET I-IERPETOGEOGRAFISCH VERSLAG 

Gelukkiq kunnen wij ook een wat optimistischer 
geluid Iaten horen. 1-loewel er noq eni~Je moeilijk
heden zijn, voornamelijk van Hnanciele aard, ziet 
het er naar uit, dat wij noq in deze jaarqang het 
vicrde Herpetogeogra[ische Verslaq van de heer C. 
F. van de Bund kunnen Iaten verschijnen. 
Wij v~rtrouwen, dat voor de enkele moeilijkheden 
die cr noq zijn binnen enkele weken een oplossinq zal 
zijn qevonden, waarna onmiddellijk kan worden be· 
gonnen met het persklaar maken van dit verslag. 
Het zal, wanneer de middelen dit toelatcn, een vrij 
omvanqrijk boekjc worden van naar schatting 60 
paqina's met uitqebreide documentatie over de ver
breidinq van reptielcn en amphibieen in ons land. 
De tekst hiervoor is reeds helemaal qereed; het be· 
schikbare illustratiemateriaal is echter noq )liet 
voldoende. Wij verzoekcn daarom die leden die qoede 
toto's bezitten van Nederlandse reptielen en amphi· 
bicen, deze liefst met negatieven, toe te zenden aan 
de heer J. J. Nedermeijer, Sinjeur Semeijnstraat 33 111, 
Amsterdam. 

VAN DE BIBLIOTHECARIS 

Er zijn noq slechts enkele oude jaarganqen van ons 
blad beschikbaar. In de laatste tijd kreeq de biblio
thecaris zoveel aanvraqen, dat vele jaargangen nu 
geheel uitverkocht zijn. Ter beschikking zijn nu aileen 
noq de jaarganqen: 10, 11, 12, 18 en 20. Wilt u noq 
een van deze jaargan~1en aanschaffen, neemt dan 
direct contact op met de bibliothecaris. De prijs per 
jaar~Jang bedraaqt noq steeds .f 5,50. 

WAARNEMINGEN 

De inlandse reptielen en amphibieen zijn weer uit de 
winterrust ontwaakt. Op 20 april 1963 werd in het 
Amsterdamse Bos, vlak bij de Amstelveense Poe! een 
ringslanq qevonden, die in uitstekende lichamelijke 
conditie verkeerde. Dit doet ons hopen, dat de in
landse hcrpetofauna niet al te zeer van de uitzonder
lijk strenqe winter hceft qeleden. Hebt u al iets 
waarqenomen? 
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RECTI FICA TIE 

In het artikel van de heer Van Eijsden in nummer 5 
van dczc jaargang zijn cnige storende fouten gc
slopen. Op paqina 36, linkerkolom, llde regel van 
onder: .,vrouwtjes·· moet zijn: .,mannetjes''; pag. 37, 
linkcrkolom, tweede regel van boven: .,drie" moet 
zijn: .,acht". Red. 

VRAAG EN AANBOD, RUILRUBRIEK. 

Het Zee-aquarium te Scheveningen, Palacestraat 4a, 
biedt nan: 
2 terraria, lengte 70 em, hoogte 50 em, breedte 
50 em, lnclusief verlichting, met ingebouwde rots
wand, dubbel klapdeksel met nylongaas, in prima 
staat, voor een totaalprijs van J 150,-; af Scheve
ningen, en 
1 muurhagedissenterrarium lengte 96 em, hoogte 
114 em, diepte 25 em, met uitneembare rotswand. 
beklede lichtkap < 2 lamp en>, dubbele klapdeksel, 
ingebouwde, hellende bodembak, tweedelige sluitend 
aangeslepen voorruit, in Iicht houten ombouwing. 
Prijs f 115,-; af Den Haag. 

De heer E. van Eijsden, Oude Molstraat 30 Den 
Haag, zoekt kweekexemplaren van de Amerikaanse 
kakkerlak <Blatta americana>. verder twee wijfjes 
Hyla crucifer, enkele exemplaren Phrynobatrachus 
natalensis en een mannetje Phyllomedusa hypo
chondrialis. 

De heu D. de Vries, Waldeck Pyrmontkade 48, te 
Den Haag vraaqt te koop een paartje smaragdhage
dissen (Lacerta viridis), gecn jonge exemplaren. 

Te ruil aangeboden: een uitstekend marchercnde 
meelwormkweek in grote jambus voor enkele kwieke, 
in vochtig-warme terrarium houdbare hagedissen of 
kikkers. Redactie, St. Lambertusstraat I, Enqelcn. 

BOEKBESPREKING 

Uys de Villiers Pienaar, HAEMATOLOGY OF 
SOME SOUTH AFRICAN REPTILES. 

In de behoefte aan een haematologische beschou
wing over de groep reptielen voorziet dit hoek, 
waarin de resultaten zijn beschreven van een 
onderzoek nar het bloed van 24 verschillende 
soorten Zuidafrikaanse reptielen, hagedissen, slan
gen, schildpadden en krokodillen. In het bijzonder 
krijgen celtype, de haematopoiesis en de verande
ringen in verband met seizoen, leeftijd en geslacht, 
de aandacht, op grond vooral van een gedetaileerde 
analyse van het bloed van Cordylus vittifer. 
Aan de hand van tabellen krijgt men een inzicht 
in de quantitatieve verschillen in cytologisch op
zicht, zoals die bij de onderzochte dieren bestaan. 
Een hoofdstuk behandelt uitvoerig een aantal 
bloedparasieten. Morphologic, tussengastheer en 
pathogeniciteit zijn onderzocht. De schrijver geeft 
een algemeen haematologisch overzicht van lagere 
vertebraten. Het is voor een systematicus interes
sant te zien hoe grote cytologische variaties er 
binnen een enkel genus voorkomen. In dit ver
band kan het gemis heten, dat er geen serologische 
en vooral immunologische gegevens voorhanden 
zijn. 
Het hoek telt 299 pagina's waaronder talrijke tabel
len en micro-opnamen. Het is een uitgave van 
Witwatersrand University Press te Johannesburg, 
1962. Prijs - 15f13j3. In Nederland o.m. verkrijg
baar bij N.V. v.h. J. G. Broese, Utrecht. 


