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Bij de omslagfoto 

Ben werkgroep is eigenlijk net een slang. Als 
je alleen maar de kop ziet, dan weet je niet 
dadelijk wat er allemaal nog aan vastzit. Zo 
is het mij ook vergaan na de vraag van 
de heer Menne of ik misschien een bijdrage 
kon leveren voor het Lacerta blad. lk stelde 
dadelijk voor er. een ,.W erkgroep 's-Gravenhage 
e.o. - nummer" van te maken. 
Heerlijk is het dan te ervaren van de werk .. 
groepleden alle medewerking te ondervinden. 
Want ••• er kwam een stroom kopij. 
Hagenezen, hartelijk dank voor deze spontanei.
teitl Bn ••• kopij blijven sturen! 
W ellicht is het mogelijk om in de toekomst 
dergelijke exclusieve , W erkgroeJHiummers" van 
de verschillende werkgroepen regelmatig te zien 
verschijnen. 

Ten geleide 

Bob Leenart 
V oorzitter werkgroep 
's .. Gravenhage e.o. 

Aangezien goede kopij schaars begon te worden, 
hebben wij de verschillende werkgroepen uit· 
genodigd ieder eens een speciaal nummer voor 
LACERTA samen te stellen. 
Het is de Werkgroep 's-Gravenhage en Om
streken geweest, die aan ons verzoek als eerste 
gevolg heeft gegeven! Met de publicatie van de 
artikelen die baar leden inzonden, is bierachter 
een begin gemaakt. Wij hadden werkelijk niet 
verwacht dat de bijdragen zo gevarU!erd zouden 
worden. Wij mogen ze zeker wei in uw bij .. 
zondere aandacbt aanbevelen. 
Het blijkt een goed voorstel aan de Haagse 
Werkgroep te zijn geweest en laten wij nu 
bopen dat onze andere werkgroepen even goed 
te ·voorschijn zullen komenl 

H. A. L. Menne 
Voorzitter LACERTA 

De medewerkers aan dit nummer zijn: 

lr. W. G. v. d. Akker, Wassenaarseweg 68, 
's-Gravenhage; 

E. H. v. Eijsden, Oude Molstraat 30, 's-Graven· 
hage; 

B. Leenart, Meppelweg 171, 's-Gravenbage; 
D. de Vries, Waldeck-Pyrmontkade 48, 's-Gra

venbage. 



Oplu~odrys aestivus (L) 

W. G. Ynn d e n Akkcr • Den Unng 

foto'8 Bob Lecnnrt, Den Jlnag 

De Groene .,grasslang' ' van de Mississippi 
maakt van begin a f dee! uit van de bevolking 
van mijn voehtige en eveneens groene terrarium. 
Hij is nog steeds het pronkstuk van de bak. 
Toen ik hem voor het eerst zag noemde ik hem 
zweepslang, naar de Javaanse boomslang, die 
ik in mijn jeugd een keer heb gevangen. Maar 
iemand die het weet - en ik ken niemand die 
het beter weet - heeft me verteld dat deze 
sla ng woont in de grasvlakten van het stroom
gebied van die grote rivier met de lange naam, 
die zieh zo goed leent voor een aardrijkskundig 
raadseltje. Het dier zou zich het meest ophouden 
in hoog gras en !age struiken en daar zijn 
voedsel vinden. Oit bestaat uit rupsen, vlinders. 
krekels, sprinkhanen e.d., eehter geen slakken 
of wormen. Hieruit volgt dat het een dag-dier 
is. Deze mededelingen heb ik in de afgelopen 
jaren in de huiskamer voor een dee) kunnen 
bevestigen. 
De .. ruwe" Opheodrys, d.w.z. met de gekielde 
sehubben (0. vernalis ( HarIa n ) heeft een 
gladde besehubbing) is een ideale bewoner voor 
een voehtig. zonnig terrarium met vee) beplan· 
ting . Zelfs de kleinste boomkikkers zijn veilig 
voor deze slang, die ondanks zijn lengte geen 
forse indruk maakt. Integendeel. het is een 
voorbeeld van gratie en ingetogenheid; en moeht 
het dier, a l tastend met zijn oranje-gele tong 
een H yperolius raken, da n zijn het aileen de 
nieuwelingen onder de kikkertjes die hierop 
met een reuzesprong reageren om uit de weg 
te komen. Sterker nog: Laatst zag ik de nestor 
van de bak, de 4.5 em grote klauterkikker 
( Phyllomedusa hypochondria/is) .. grate ogen 
opzetten" van een afs tand van zeker 30 em, 
aile steunsels benuttend resoluut op het tril
lende slangetongetje a fkomen tot vlakbij de 
slangenkop. Waarop, ik hield even mijn adem 
in, Opheodrys zieh terugtrok en liever een om· 
weg maakte. Zo is het ook met het voeren. 
Wanneer hem een wasmot of rups voorge· 
houden wordt en daar springt een daggeeko op
af. is het de slang die ietwat sehichtig. maar 
tach waardig zieh terugtrekt. U ziet, het blijkt 
een slang met gebruiksaanwljzing te zijn en 
enige ervaringen met het houden van dit dier 
wil ik hier nog Iaten volgen. 
Wanneer u ceo Opheodrys aansehaft. let u er 
natuurlijk op een gaaf cxcmplaar te nemen. 
Kop en mond zijn in dit opzieht belangrijker, 
dan dat er een stuk van de staart ontbreekt, 

Opheodrys aeslivus (L ). 
Duidelijk zijn de gekielde schubben o p de slanke ha ls 
le zicn. 

hoewel het zonde is. Een gave staart heeft een 
lengte gelijk aan 1/ 3 van het liehaam. Het 
verblijf, dat zijn tchuis zal worden, is een bak 
die minstens zo lang is, als de lengte van het 
dier. En dan royaal beplant. niet aileen op 
de bodem of tegen de aehterwand. 
Vooral zorgen voor voldoende sehuilmogelijk
heid in de vorm van holle stronken of spleten 
die danker en vochtig moeten zijn. H et blijkt 
dat deze slang een hele tijd nodig heeft om te 
wennen en op verhaal te komen van de emoties 
opgedaan tijdens het vangen en verzenden. Een 
week of vier tot zes is geen uitzondering. Oat 
betekent dat u hem in die tijd sleehts sporadiseh 
ziet. Niet wanhopen of gaan pulleken of bij· 
liehten, want u verlengt daarmee aileen het 
proees of hij went nooit aan de toestand d.w.z. 
hij gaat dood van hanger. 
Niet de mens maar het dier moet het initiatief 
nemen. Goed opletten en heel voorzichtig tege· 
moet komen. Sehrikt hij , dan zelf ook onmid
dellijk tcrugtrekken. Grote wasrupsen of beter 
enige sprinkhanen in de buurt van de kop 
Iaten vallen. mits de temperatuur een flink s tuk 
boven 20• C is en het dier a l zoekend in een 
zonneplek of onder de lamp kruipt. Wanneer 
hij eenmaal een prooi binnen heeft. wordt hij 
ineens vee) doortastender en is het zaak door 
te voederen tot hij genoeg heeft. Dan kan het 
wei een week of Ianger duren voor hij weer 
hanger heeft. Nu is het tijdstip aangebroken 
om uit de pineet te gaan vocren. Wat vaak 
verkieslijker is dan zelf Iaten jagen in verband 
met sehaars of sehadelijk voer. Met sehadelijk 
is hier bedoeld sprinkhanen die de planten 
aanvreten. 
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Meelwormen heb ik nooit zien eten door deze 
slang. Wei een aardworm, eenmaal, waarschijn
lijk een geval van afgunst, want het gebeurde 
tijdens het voeren van een kleine Diadophys 
punctatus. En een keer een zweefvlieg uit de 
hand! 
Mijn eerste Opheodrys was reeds aan ge
vangenschap gewend toen ik hem overnam. Die 
heb ik nog twee jaar gehouden. Op de najaars
vlinders was hij verzot en toen daar in november 
een eind aan kwam, vertikte het dier treksprink
hanen of ander voer aan te nemen en was begin 
februari dood; de lengte was toen 85 em. Sinds 
een jaar heb ik nu een iets kleinere slang van 
dezelfde soort via de handel gekocht. Ook deze 
zoekt de warmte en ligt graag te zonnen; niet 
op de grond, maar, in ruime lussen geslingerd 
door de graspruik van Cyperus alternifolius, 
een Nijlgras met vrij vee!, tamelijk brede 
blaadjes in de paraplu. V anwege de overeen
komst in kleur is de slang haast onzichtbaar. 
Dit exemplaar komt vanzelf op de hand. iets 
wat de vorige nooit deed. Ik zeg met opzet 
vanzelf. daar bedoel ik mee wanneer meneer 
daar zin in heeft. Vertikt hij het bij voor
zichtig proberen, dan niets en nooit forceren. 
want de dieren worden schuw en het plezier 
gaat er, althans voor mij goeddeels af. Hoewel 
.. demonstreren aan bezoekers" wei verleidelijk 
is, is zelfbeheersing beter. Geef het dier het 
laatste woord: het is niet voor zijn genoegen 
uit zijn natuurdomicilie in ons terrarium gebracht! 
Uitgebreide literatuur over bovengenoemde 
slangen vinden wij o.a. in .,Handbook of Am-

Oplleodrys aeslivus (L .). 
Uitcrst nieuwsgierig kan hij kijken met zijn fraaie 
ogcn - gitzwarte pupil met goudgele iris - en ook 
sncl cen bewegingloze prooi waarnemcn. 

phibians and Reptiles of Kansas" van Hobart 
M. Smith (University of Kansas. 2nd ed. 1956) 
op de biz. 118. 218, 219, 231. 237, 263, 266, 282. 
Summary 
(W. G. van den Akker OPHEODRYS AESTIVUS) 
Since Keeled Green Snakes (Opheodrys aestivus) 
prove te be very difficult to keep in a terrarium, the 
author describes his method of keeping them, in 
which he has been quite successful. H is conclusion 
is that these snakes refuse food and die from 
starvation if they a re dis turbed. They become very 
tame if they are only allowed to live their own 
life. 

W oestijngeeko's 
E. U. Tan Eijsdeo - Den llaag 

Hoewel we de woestijnbewonende gecko's 
sporadisch in terraria zullen aantreffen, 
mogen deze hoogstinteressante dieren zich toch 
wei een enkele maal in de belangstelling ver
heugen. Oat is het geval wanneer zij door een 
import, zoals een jaar of twee geleden. plotse
ling in het nieuws komen. Vroeger kwamen 
dergelijke importen vee[ vaker voor blijkens 
een uitgave van Brehm's Tierleben van 1915; 
te oordelen naar de grote aantallen jaarlijks 
uit het Tripolitaanse woestijngebied ingevoerde 
Stenodactylus petriei, kwa m deze soort daar 
toentertijd zeer talrijk voor. We krijgen echter 
de indruk dat die vangsten vee! weg hadden van 
een ware slachting. Van al die aangevoerde 
gecko's kwam door onjuiste behandeling heel 
weinig terecht, omdat ze wegens de lage prijs 
vaak in handen van nog onervaren dieren
vrienden kwamen. 
De voornaamste oorzaak van deze verkeerde 
behandeling is waarschijnlijk de redenering 
geweest: het is een woestijndier, het heeft dus 
constant hoge temperaturen nodig. Het staat 
in elk geval vast dat woestijngecko's des nachts 
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een vrij sterke afkoeling krijgen te verduren. 
De vraag is aileen of ze gedurende de gehele 
nacht actief zijn of slechts een gedeelte ervan, 
bijvoorbeeld in de avonduren als de nachtelijke 
afkoeling nog niet zo sterk is. 
In de desbetreffende literatuur zijn op dit punt 
uiteenlopende gegevens te vinden. B o g e r t en 
Cow I e s geven voor Coleonyx als activiteits
begrenzing 16°-33° C en noemen 26.5" -29° C 
als voorkeurstemperatuur. 
K I a u b e r ' s gegevens zijn daarmee in over
eenstemming (zie 21-ste jaargang no 4 van 
,.Lacerta") . Elders vinden we beschrijvingen 
waaruit blijkt dat sommige gecko's wei degelijk 
de hele nacht in touw zijn. Ptenopus garrulus. 
de kletsgecko uit Zuidafrikaanse zandduinen. 
houdt tijdens de schemeruren in de opening van 
zijn woontunnel een sjirpconcert. om daama in 
de nachtelijke woestijn een fouragetocht te 
ondernemen, die soms tot even voor zonsopgang 
duurt. F i t z s i m on s trof exemplaren aan, 
die nog tegen de morgen verkleumd en stijf va n 
de koude rondscha rrelden. Ik zou daarom bij 
de bepaling van de nachtelijke tempera tuur in 



Woestijnhondjes uit Libye - Stenodactylus pelriei Anderson roto: Arend v. d. Nieuwenhuizen 

het terrarium willen uitgaan van een ge
middelde van 10° C , waarbij we moeten be
denken dat de temperatuur in de woestijn des 
nachts tot om het v riespunt kan dalen. 
D it is 's zomers het beste te bereiken door het 
terrarium op een beschutte plek in de open 
Iucht te zetten, als we er maar voor zorgen dat 
er nooit regen in kan vallen, wat altijd fatale 
gevolgen heeft. Ook een hoge luchtvochtigheid 
na een flinke regenbui kan wellicht schadelijk 
zijn; bij langdurige regenval is het beter het 
terrarium binnen te halen. In woestijngebieden 
is regen een zeldzaam verschijnsel. In de 
Namib-woestijn bestaat de enige neerslag uit 
zeenevel, die tot 35 km landinwaarts optreedt. 
In het koude jaargetijde en op koele zomerdagen 
kunnen we de basistempcratuur overdag tot 
25° a 35° opvoeren door middel van een 
stralingslamp, die zonder bezwaar voor deze 
met gebrekkige lamelletjes uitgeruste gecko's 
boven in het terrarium mag worden bevestigd. 
In hoeverre een winter- of zomerslaap van 
invloed is op het welzijn van onze gecko's is 
moeilijk te zeggen en afhankelijk van plaats van 
herkomst. Exemplaren van Hemiflreconyx fay
fori, een bewoner van min of meer woestijn
achtig terrein in Somaliland, werden in januari, 
kennelijk in zomerslaap, op een diepte van drie 
voet aangetroffen ( T a y I or ) . Van Coleonyx 
wisten we al dat de maanden oktober tot maart 
in winterslaap worden doorgebracht. In de 
praktijk zullen we er echter niet zo gauw toe 
komen onze dieren een winter- of zomerslaap-

experiment te Iaten ondergaan. Zelf laat ik 
Gymnodacfylus kotsclryi en Hemidactylus turci
cus, geen zuivere woestijngecko's dus, een korte 
winterrust doorbrengen. wat natuurlijk niet is 
te vergelijken met een echte winterslaap. 
Wat de inrichting van het terrarium betreft: 
het belangrijkste is een laag zand van 10 em 
dikte, want de meeste woestijngecko's zijn 
hartstochtelijke gravertjes. Deze zandlaag kan 
men eventueel vermengen met wat oude kalk
grond of zelfs verrijken met minerale bestand
delen. Vergeet echter niet geregeld bijvoeding 
van kalk te verstrekken. Op deze manier is 
het mogelijk verschi llende soorten woestijn- en 
steppegecko's jarenlang in Ieven te houden en. 
maar dat is misschien een wensdroom, tot voort
planting te brengen. 
Het is aileen maar jammer dat we vrij weinig 
keuze hebben uit het zo gevarieerde woestijn
geckovolk. Bizarre creaties vinden we eronder 
en vaak met voor woestijndieren verrassend 
mooie kleuren! Een enkele keer worden derge
lijke schoonheden we] eens aangeboden. D e 
prijzen zijn dan meestal niet mis en het risico 
van zo'n aankoop is groot. Ik wil me daarom 
nu beperken tot twee genera. waarvan de 
vertegenwoordigers vrij regelmatig in de handel 
verschijnen: Saurodacfylus en Stenodacfylus. 
Met Saurodacfylus heeft u in het vorige artikel 
al kennis gemaakt. Deze onwaarschijnlijk fijn
gebouwde miniatuurgeckotjes uit Marokko en 
Algerije, zijn bij uitstek geschikte terrarium
dieren. maar dan wei in een appart verblijf, 
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waar ze geen hinder ondervinden van grotere 
en fellere in-alles-wat-beweegt-bijters. In de 
vrije natuur zijn deze gecko's halvedag-dieren. 
In het terrarium leggen ze op de duur hun 
nachtelijke gewoonte bijna geheel af en komen 
pas te voorschijn als 's-morgens het lampje 
wordt ontstoken. Dan klauteren zij op hun 
boomstronk om zoveel mogelijk warmte op te 
vangen of liggen lui uitgestrekt onder de kunst
zon. 
Tegen de middag, als de zonnestralen de tem
peratuur tot hoge waarden doen oplopen, 
trekken zij zich terug, waama zein de namiddag 
en avond op voedseljacht uitgaan. Op hun 
kronkelende speurtocht wordt alles intensief be
tongd". Onderweg likken ze stukjes katk' en 
allerlei ondefinieerbare korreltjes op, of snappen 
bier en daar wat stofklein gedierte. Ontdekken 
ze een grotere prooi, dan gaan zij bibber
staartend ,staan" als een patrijshond om plotse
ling toe te schieten. Fel wordt er ook gegraven 
met de ragfijne pootjes, dat het zand tegen de· 
ruiten tikkelt. Tegenover elkaar zijn ze erg 
rustig, bijna onverschillig. Gevechten noch pa
ringen kon ik tot nu toe waamemen, ofschoon 
ik toch wei eens tien exemplaren in een kleine 
ruimte bijeen had. Het geslachtsonderscheid is 
onduidelijk. De aanwezigheid van preanale of 
femorale porien bij mannetjes geeft weinig 
houvast, daar deze niet altijd ontwikkeld zijn. 
Overigens is de variabiliteit in kleur en tekening 
opmerkelijk groot, zodat het moeilijk valt de 
beide tot dusver bekende soorten uit elkaar te 
houden. Het onderscheid berust op geringe 
verschillen in de beschubbing en om dat uit 
te zoeken is een priegelwerk. Bij S. fasciatus 
houdt de donkere oogstreep bij de ooropening 
op waar deze bij S. mauretanicus tot de 
schouders doorloopt. Bij sommige dieren zijn de 
opvallende rijen geelwitte stippen op de rug 
en de voortzetting daarvan in een gele band 
over oog en neus zo sterk teruggedrongen dat 
ze veel lijken op Triturus vulgariswijfjes en we 
zijn geneigd ze voor wijfjes te houden. Aan 
de andere kant werden enkele felgetekende ex. 
drachtig en legden eieren. Merkwaardig genoeg 
droegen ze soms maar een ei, aan een kant van 
de ruggegraat. *) 
Veel in het gedragspatroon van de vorige soort 
vinden we terug bij Stenodactglus, het zo 
langzamerhand beroemd geworden woestijn
hondje uit noordelijk Afrika en Voor-Azie. 
Het is mij opgevallen dat deze dieren in de 
huiskamer steeds minder tierig werden en over
dag hoven de grond bleven, terwijl ze zich 
in hun vaderland tot het vallen van de avond 
verborgen houden tussen wortels van struiken 
of in zandholen. Zodra hun verblijf in het volle 
daglicht was geplaatst, groeven zlj zich in, als 
de zon begon te stijgen. In de natuur blijven 
zij zich na zonsopgang nog even koesteren in 
de vroege zonnewarmte. 
Het graven van deze dieren, waarbij ze net 
als Saurodactglus, de voorpoten afwisselend 
gebruiken, om met de achterpoten het losge
werkte zand driftig weg te schoppen, is een 
komisch gezicht. Bepaald lachwekkend wordt 
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het als verscheidene dieren tegelijk hun enthou
siaste graafwerkzaamheden verrichten; hebben 
ze zich onder de oppervlakte gegraven, dan 
ziet men niets dan over en weer vliegende 
zandwolkjes. Hun hondeaard verloochent zich 
niet wanneer ze plat op hun buik, met de 
voorpoten naar achteren gestrekt en de achter
poten aan een kant van bet lichaam liggen te 
luieren. 
Af en toe staat er eentje op wankele pootjes op 
als om te gaan slaapwandelen. Zo blijft het 
diertje uren lang, hoog op de pootjes, als in 
gedachten verzonken staan. Denk echter niet 
dat het ergens over in de put zit of een inge
wikkeld probleem tracht uit te broeden. Dit is 
zljn manier om een uiltje te knappen. 
Maakten mijn Stenodactylen aanvankelijk een 
wat dromerige indruk, dat veranderde toen het 
terrarium 's zomers als het maar even kon, in 
de openlucht stond. Onmiddellijk verhoogden 
zij hun nachtelijke activiteit en stoven monter 
over het zand. Op een warme juli-avond was 
ik om elf uur nog even buiten, toen in de 
nachtelijke stilte een geluid als van vele jonge 
vogels in een nest weerklonk. Het kwam uit de 
richting van het terrarium! Een Stenodactglus 
stenodactylus tjilpte, weliswaar binnensmonds 
en zacht, maar toch duidelijk hoorbaar. Meteen 
deed het diertje al kwispelstaartend en tjilpend 
een uitval naar een ander, een volumineus 
woestijn-teefje, dat later tweemaal achtereen een 
onbevrucht ei met onvolkomen eischaal gelegd 
heeft. 
Nog even wat het voedsel betreft, Stenodactylus 
en Saurodactglus zijn gewoon verlekkerd op 
loopspinnetjes. Kleine kakkerlakken, sprinkhanen 
en wasrupsen worden ook geaccepteerd, maar 
Saurodactglus had een afkeer van kleine bruine 
wegmieren (Lasius niger). Woestijngecko's heb
ben een grote behoefte aan water, dat in de 
namiddag en avond moet worden verstoven. 
Een van mijn Stenodactgli had zich een 
speciale drinkboom, een Aloe ciliaris uitgezocht, 
waar hij bij het sproeien dadelijk op af stevende, 
om de druppels gretig op te likken. 
AI met al hoop ik dat de belangstelling voor 
deze zeer aanbevelenswaardige terrariumbewo
ners niet van voorbijgaande aard is geweest 
en dat spoedig nieuwe importen zullen volgen. 

*) Bij gecko's brengt men de dracht van telkens aan 
weerszijden een ei, terug op een evenwichtskwestie, 
van groot belang als we de ongelooflijke spring· 
vaardigheid van de boom- en muurbewonende soorten 
in aanmerking nemen. 
Lit.: A preliminary study of the therminal require· 
ments of Desert Reptiles- Bogert en Cowles. 
Revision of the African Lizards of the Family Gek
konidae-Loveridge. 

Summary 
(E. H. van Eijsden WOESTIJNGECKO'S) 

The article deals with geckonid desert species and 
keeping of these in a terrarium. Literature notes 
serve as an illustration for the proper method of 
keeping: preferably in the open air, but well protected 
against rain, in order to obtain a sufficiently low 
nocturnal temperature. The rather great need of 
water of these lizards makes vaporizing of water two 
times a day advisable. As the majority of the 
desert geckoes are sand dwelling species a layer of 
sand some 10 ems must be brought in the terrarium. 
Notes are given on experiences with Hemltheconvx. 
Coleonyx, Saurodactylus and Stenodactylus. 



Bet PaddarioJD I 
B. Leeaart • Deo Haag 

lk heb zelf mogen ervaren dat bet instruetieve krijgt u een rulle massa, die u ongeveer vier 
gedeelte van bet Terrariumnummer van ,.HET em dik over de bodem van bet terrarium ver
AQUARIUM" (32ste jaargang, no. 3, sept. spreidt. Na enige tijd moet u dit mengsel ver-
1961) een aantal mensen tot daden heeft ge- versen net als bij de kattebak. Om de hoeveel 
braeht. Bij ,.huisbezoek" bleek, dat mijn artikel tijd u dat moet doen is afhankelijk van bet 
,.Terrarium Esthetica" toch net niet volledig aantal en van de grootte van de padden, niet 
was. Hierdoor zijn zelfs enkele fundamentele van bet bodemoppervlak, omdat ze steeds het
zaken in de knel gekomen en daarom wil ik op zelfde plekje opzoeken. 
deze plaats mijn ideeen nog wat duidelijker naar Zo, met deze twee punten hebt u de basis 
voren brengen. Wij beginnen met bet .. padda- gelegd voor een gezond paddenbestand. 
rium". En nu kom ik op een punt dat niet duidelijk 
Voor de bouw van bet terrarium verwijs ik genoeg is aangegeven in mijn eerder genoemd 
naar bet bovengenoemd Terrariumnummer van artikel in ,.HET AQUARIUM". Daarin sebree£ 
.. HET AQUARIUM". Het gaat bier meer om ik: ,.Dit stuk bout komt als bet ware uit de 
bet interieur. Om te beginnen is bet verstandig achterwand spring en, ver naar voren". Het 
om z.g.n. ,.droge padden" uit tropisehe gebieden betrof bier de houtstronk die in de achterwand 
bijeen te brengen. Hiervan kan men zeer veel verwerkt wordt als decoratief element en tegelijk 
plezier beleven en genieten van kleuren. Maar als .. flat" voor de bewoners. Nu heb ik de fout 
zo droog als de padden zijn, zij moeten altijd zien maken, dat men de bodem er tevens mee 
water hebben om er in te baden. Het beste is bedekte en dat is niet mijn bedoeling geweest. 
een miniatuur kattebak, geglazuurd, met een Wij ontnemen hierdoor immers de padden hun 
doorsnee van ongeveer 20 em. Deze bak kunt ,.piste" waarin zij naar hartelust kunnen graven 
u ongeveer om de andere dag uit bet terrarium en springen. Neen, die bodemoppervlakte Iaten 
nemen, sehoonmaken en weer gevuld met lauw wij glad zodat wij ruimte hebben voor bet 
water (liefst regen water!) terugzetten. paddebad en ook het kattebaksysteem gemakke
Maar goed, uw padden ploeteren in hun bad en lijk kunnen uitvoeren. 
morsen. Ieclere dag besproeit u de rotswand en In de achterwand hebben wij dus een £link stuk 
de planten en hierbij komt nog de voehtaf- boomstronk gemonteerd en daaromheen metselen 
seheiding van de padden. Helemaal droog houdt wij een aantal flinke stukken leisteen. Dus geen 
u dus de bodem niet en bet voeht in de bodem legpuzzel maken van kleine sehilfers. Met die 
is door bet laatste verschijnsel uiterst sehadelijk grote en dikke stukken leisteen kunt u een mooi 
voor de tere huid van ooze dieren. De sehade- relief opbouwen, ervoor zorgend, dat de tekening 
lijke werking ervan kunnen wij tot een minimum van de steen niet kriskras door elkaar loopt, 
beperken op de volgende twee manieren, waarbij maar liefst zo natuurlijk mogelijk, bijvoorbeeld 
twee principes in praktijk gebracht worden: diagonaalsgewijs over de aehterwand. De pad
In de eerste plaats door de bodem geheel met den kruipen graag op de uitstekende leisteen
een glasplaat af te dekken. Neem daarvoor richels en ook de houtstronk moet bereikbaar 
niet te dun glas, maar spiegel- of imitatie- zijn voor de dieren en dus reeds vlak hoven de 
spiegelglas, dat overigens gerust bekrast mag bodem beginnen, zodat zij er op kunnen klim
zijn. Met stopverf, nog beter is het meer elasti- men. Als de holen te diep zijn in de houtstronk, 
sehe Buearid 19, maakt u met dunne rolletjes dan wat opvullen met cement, waarover u later 
een frame op de bodemplaat, waarop de glas- wat klei, of beter nog loss, smeert. Hiermee 
plaat gelijkmatig steun krijgt. Wanneer u de kunt u ook meteen de overige metselplekken 
metalen bodem met een straalkacheltje wat inwrijven en zodoende goed eamoufleren. Ge
verwarmt, wordt vooral de Bucarid beter han- bruikt u voor de stronk vooral hard bout. Is 
teerbaar en kunt u _de glasplaat met vlakke bet al wat vermolmd dan ploft de zaak na enige 
handen goed aandrukken door gelijktijdig bet tijd in elkaar en is al uw werk voor niets 
glas iets been en weer te drukken. Ten slotte geweest. Vindt u zelf niets in de natuur, wei. 
worden de vier randen nog dichtgestopt en u dan hebt u kans om een fraaie stronk bij een 
hebt een praehtige bodem waar bet vocht niet goede bloemist op te duikelen. 
spoedig doorheenkomt en dus bet metaal niet En nu wij het over de bloemist hebben: de 
meer kan aantasten. Wanneer dit laatste ge- beplanting van bet ,.paddarium". Stelt u zich 
beurt en uw padden ermee in aanraking komen daar niets van voor. In de loop der jaren heb 
dan is dit wei heel sleeht. Overigens is dit ook ik van alles geprobeerd, maar als beren van 
een prima systeem voor een salamanderbakl padden als Berber- en Panterpadden aan bet 
Hierop komt een mengsel van maaszand - geen hossen zijn, blijft er zelfs niets van de hardste 
fijn zand gebruiken. want dat blijft kleven op bromelia over. U zult dan ook wat u in de bak 
de huid van de padden - en turfmolm. Met zet vrij spoedig weer moeten vervangen. Alleen 
beet water maakt u de turfmolm nat en voegt bij wat kleinere paddensoorten kunt u een 
hierbij droog maaszand en na enig kneden redelijke beplanting in stand houden. 

W ordt vervolgd. 
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Rnzietjes in het terrarium 
D. de Vries· Den llnag 

In een van mijn terraria huizen op het ogenblik 
een paartje Italiaanse muurhagedissen en twee 
hagedissen van lbiza. De Italianen had ik het 
eerst; deze konden het best met elkaar vinden 
en .,relletjes" vonden niet vaak plaats. En als 
er een was. dan ging het om een lekker hapje. 
T oen kwamen de lbiza 's. De eerste schreden in 
het nieuwe domein werden wat aarzelend gezet, 
maar weldra was het plaatsje onder de lamp 
gevonden. Muurhagedissen en lbiza's lagen 
broederlijk naast elkaar onder de lamp en waren 
beste vrienden. Maar naarmate de nieuwelingen 
gewend raakten aan hun nieuwe terrarium 
werden ze brutaler. Een van hen, de grootste 
van de vier, wierp zich opals een tyran en werd 
dan ook prompt door mij de .,bruut" genoemd. 
En de bevolking van de bak zuchtte onder het 
strenge bewind, dat door de bruut werd uitge· 
oefend. Maar. zoals dat nu eenmaal gaat, tegen 
een tyrannie breekt vroeg of laat altijd opstand 
uit. En zo ook hier. 
Een der ltalianen vond het welletjes en began 
van zich af te .,slaan". Deze ruzietjes moet men 
niet emstig nemen; het is gewoonlijk slechts wat 

Vraag en aanbod, rullrubrlek 

De beer T. van Harten, Lijsterstraat 6 te Rbeden 
(Gld), vraagt wie hem kan belpen aan een kweek· 
portie treksprinkhanen, wandelende takken en meel· 
molten (Ephestla kuhniella}. 
De beer L. Wijffels, Sint Lambertusstraat l, Engelen, 
biedt te ruil aan voor andere kikkers: Xenopus laevis, 
de gewone Afrikaanse klauwkikker. 

dreigen met een snelle uitval, en dan is de ander 
al weggeschoten. De ander is dan toch gewoon· 
lijk de Italiaanse muurhagedis, die dan even 
verderop hevig met zijn staart gaat zitten 
.,vloeken" (een kronkelende beweging maken).1

) 

Over dat dreigen wilde ik nog iets vertellen. 
Dit is bij beide soorten verschillend. De muur· 
hagedis dreigt door zich zijdelings af te platten 
en hoogopgericht - met enigszins gekromde 
rug - dwars voor zijn tegenstander te gaan 
staan. Aldus lijkt hij grater. 
Dit doel wordt door de lbiza's nagestreefd op 
een andere wijze. Deze zetten de keel uit, onge
veer als een boomkikker die gaat kwaken. 
Ondanks al deze vijandelijkheid is het nog nooit 
tot emstige gevechten gekomen. Alle staarten 
zitten er nog aan en ook ander letsel is niet 
toegebracht. Trouwens, erg diep zit de vijand· 
schap er niet in, want 's avonds kruipt het hele 
stel gezamenlijk in de turfmolm, dat in een der 
hoeken ligt, om er de nacht door te brengen. 
1) Hieruit blijkt wei, dat mensen en hagedissen ook 
in dit opzicht verschillen: terwijl 'n mens kan vloeken 
uit onmacbt, kronkelt een bagedis zijn staart uit 
angst! L. W. 

Contrlbutlebetallng 

Enige leden hebben nog verzuimd hun contnbutie 
over bet lopende verenigingsjaar te vnldocn. Zij 
krijgen bet verzoek van de Penningmeester om hun 
bijdrage tbans spoedig over te maken op postgiro
rekening no 861084 t.n.v. Penningmeester Lacerta, 
Deventer. 

Boekhespreklngen 

In de afgelopen maanden zijn er vele boeken 
verschenen die voor ons van groot belang zijn. 
Naast wetenscbappelijke werken als dat van V.F.M. 
Fitzsimons over de slangen van Zuid-Afrika, met een 
omvang van 423 pagina's en een prijs van f 82,50, 
zijn er populaire boeken uitgebracht. In deze laatste 
categorie zijn enkele haast onmisbare uitgaven. Zo 
verraste Meulenhoff te Amsterdam ons met een 
Hollandse bewerking van Dr. B. Hubert van de 
bekende Amerikaanse pocket REPTILES AND AMPHI· 
BIANS a guide to familiar American species, van 
Herbert S. Zim en Hobart M. Smith. Een uiterst 
handig boekje, dat aileen reeds de moeite waard is 
om er de aanbiedingslijsten van de Importdienst van 
LACERTA mee te .. vertalen''. Wat ingewikkeld is 
de lijst van wetenschappelijke namen, die helaas 
niet alphabetisch is, doch in de volgorde der af
beeldingen. Jammer is ook, dat men de Amerikaanse 
uitgave niet helemaal heeft weergegeven. Zo is bet 
instructieve deel er wat scbraal afgekomen en, wat 
erger is, de meest interessante salamanders zijn uit 
deze uitgave verdwenenl Heel naar is ook bet syste· 
matische weglaten van de duidelijke kaartjes waarop 
bet verspreidingsgebied van bet dier steeds was 

aangegeven. Maar misschien kan dit nog in een 
herdruk hersteld worden en dan vermelde de omslag 
,Amerikaanse Reptielen en Amphibieen" in plaats van 

bet wei zeer sobere ,Reptielen". Meulenhoff, Natuur
gidsenserie. 
Een werkelijke ,mot.. - een vlotte vertaling van 
,must" - is de Parool/Life Natuurserie. Vier fan
tastlsch fraai uitgevoerde boeken van Ieder ongeveer 
200 Ragina's met luisterrijke illustraties, die bij vol
ledige serie slechts f 11,50 per dee) kosten: losse 
delen f 14,50. Deze delen zijn: De Zee, De Woestijn, 
De Bergen en De Polen. Voor de houder van een 
woestijnterrarium is de band De Woestijn met zijn 
192 pagina's, inclusief index, met 71 briljante kleuren
platen en 64 zwart-wit foto's en een grote gekleurde 
plaat een bron van wetenswaardigheden. De tekst 
van A. Leopold Starker geeft ons een enorme hoeveel
heid gegevens over temperaturen, biotopen, vochtig· 
heidsgraad, etc. Ook over planten en dieren komen 
we vrij veel te weten. Dit mag dan in de sectie 
.,populair wetenschappelijk" ingedeeld kunnen worden, 
maar voor ons terrariumhouders Is er een heleboel 
uit te leren. 

B. Leenart. 


