


21e Jaargang No. 10 juli 1963 

Maandelijks geillustreerd orgaan 
van de Nederlandse Vereniging 

voor Herpetologie en Terrariumkunde 
,Lacerta" 

Statuten koninkli;k goedgekeurd 

Redactie 
L. Wijffels, ,,Het Wijdevelt", St. Lambertus~ 
straat l, Engelen (N.B.). 

Bestuur 
Voorzitter: H. A. L. Menne, Leeuweriklaan 23, 
Den Haag. 
Vice-voorzilter: D. P. van Wijk, Amersfoortsestraat· 
weg 45, Bussum. 
Secrelariaal: R. M. Meyer, Zonnestein 119, 
Amstelveen. 
M. v. Rekum, Ch. v. Montpensierlaan 22 
Amstelveen. 
Penningmeester: E. J. Bouhuys, Ceintuurbaan 13:>, 
Deventer. 
Bibliotheek en lnlichtlngendlensl: A. T. Reijst, W. de 
Zwijgerlaan 86, Castricum. 
Commissarissen: 
Werkgroep Amsterdam: J. A. Otte, Comeniusstr. 409. 
Amsterdam-W. 
Werkgroep Den Haag: Ir. W. G. van den Akker. 
Wassenaarseweg 68, Den Haag. 
Werkgroep Rotterdam: J. Ch. van Egdom, Leeuwen· 
bekstraat 31a, Rotterdam. 
Werkgroep Utrecht: J. W. Minjon, Westerlaan 40, 
De Bill. 

Hoofden van verdere Diensten 
lmportdienst: J. L. van Heusden, van Ostade
straat 125hs, Amsterdam-Z. 
Herpcto-Gcografische Dienst: C. F. v. d. Bund, 
Midden Eng 54, Bennekom. 
Technische Terrariumdienst: C. S. Gouda, Min. 
Talmastraat 5, Utrecht. 
Vertegenwoordiger voor Belgie: Fr. Lepeer, 
Albert Brachetlaan 38, Brussel 2. 

De jaargang loopt van oktober 1962 t/m sep~ 
tember 1963. Leden ontvangen het orgaan gratis. 
Losse abonnementen worden niet aangenomen. 
Lidmaatschap f 12,- per verenigingsjaar bij 
vooruitbetaling te voldoen. 
Jeugdleden, die op 1 oktober nog geen 18 jam· 
zijn, betalen f 7,50 per verenigingsjaar. 
Postrekening Lacerta: nr. 861084 t.n.v. Penning
meester ,Lacerta", Deventer. 
Opzegging van het lidmaatschap client statutair 
uiterlijk een maand voor het einde van het 
verenigingsjaar te geschieden. 

foto voorpagina: 
J. J. Nedermeyer - Amsterdam 

74 

Pseudemys 

Op de voorp1aat van dit nummer komt een 
afbeelding voor van een Noordamerikaanse 
sierschildpad, waarvan de fotograaf bewcert, 
dat bet Pseudemys scripta scripta is. Daar 
echter een typisch kenmerk voor deze soort, 
de C~vormige gele vlek achter bet oog ont~ 
breekt, gaan er stemmen op van mensen die 
menen, dat bet een ondersoort van floridana 
betreft. Nu is de verwarring van soorten en 
namen bij deze dieren nogal groot en wij 
nodigen de kenners van deze beesten uit om 
de juiste naam te noemen. Gcen gemakkelijke 
opgave! 

W aterschildpadden zijn over bet algemeen 
gemakkelijk te houden dieren en men kan er 
jaren lang plezier van beleven, mits men reke~ 
ning houdt met enige belangrijke eisen, zoals 
schoon water waarin de dieren baden kunnen. 
De schildpadden hebben de gewoonte om steeds 
in bet water de defaeceren, zodat bet inderdaad 
zaak wordt de bak goed schoon te houden. 
Van belang is ook dat de Iucht hoven bet water 
fris is, en dat de temperatuur ervan niet te 
zeer afwijkt van die van bet water, wil men 
longontsteking bij de dieren voorkomen. Ben 
doelmatige luchtverversing, zonder tocht is een 
voorwaarde voor deze dieren. Tenslotte zijn 
waterschildpadden betrekkelijk gevoelig voor 
avitaminose en een gevarieerd dieet, gecombi~ 
neerd met zoveel mogelijk directe zonbestraling 
helpen om deze ziekte te voorkomen. Ved~ 
vuldig treden door watervervuiling zowel als 
vitaminegebrek oogzwellingen en ~ontstekingen 
op, die gemakkdijk in bet beginstadium te 
genezen zijn door deppen met boorwater, terwijl 
men de dieren op bet droge houdt; nu en dan 
moeten de dieren gebaad worden in schoon 
water. 
W aterschildpadjes zijn tegenwoordig vrijwd 
steeds en tegen lage prijzen te krijgen, zodat 
wij bet houden van een stelletje van deze dier~ 
tjes ieder kunnen aanbevelen. 

De medewerkers aan dit nummer zijn: 
B. Leenart, Meppelweg 171. · s-Gravenhage 
N. van Buitenen, Waldeck Pyrmontkade, 
's~Gravenhage 



He t Padda1•ium II 
De bewone r s 

11 . l.een nrt · 11e rt llnnl( 

De bewoners. Wij zijn uitgegaan van het 
s tandpunt ,,droge padden ·· te houden. D it zijn 
voor het merendeel dieren die uit warme streken 
komen en die wij in het hierboven geschetste 
milieu goed kunnen houden. Met enig geduld 
kunnen wij een fraaie collectie van dezc dicren 
opbouwen. Ze worden namelijk niet dagclijks 
aangeboden en vcrscheidene soorten zijn nogal 
prijzig. Maar met de juiste verzorging hebt u 
jaren plezier van dcze koddige dieren. 
Bij de aanscha f moct u natuurl_ijk crop !etten 
dat ze gezond zijn. De padden van a ile kanten 
bekijken of er geen beschadigingen van de huid 
zijn en voora l op de poten !etten. Hier komen 

Berberp.:J.d uit Tunestc Bu}o maurttamrus 
foco A. v. d. Nicuwcnhuizen 

nogal eens verlammingen voor. die a ileen maar 
zijn te consta teren a ls het dier loopt! Oak de 
pad omkeren en de huid van de buik inspecteren 
of deze gaaf is en niet vuurrood door irrita tie 
van de hu id. 
Da n moet u nog de grootte va n de padden in de 
gaten houden. Stop geen dwergen bij reuzenl 
Ik zou een verdeling willen maken in vier 
categorien: reuzen. fl inke jongens, middelmaat 
en dwergen. 
De rcuzen a ls Bufo marinus en Bufo blombergi 
passen niet in dit verhaal. V an de flinke jongens 
kan ik u de volgende aanraden: om te beginnen 
de welbekende Bufo viridis L a u r e n t i. Zo
wel de vee! voorkomende Europese vorm als 
de zwaarder gebouwdc N oordafrikaanse zijn 
prachtige dieren. Vooral de laatste kan bij een 
hoge temperatuur zijn groene tekening op een 
roomkleurige o ndergrond Iaten zien. Bij de 
Europese vorm zien wij echter meer rood in 
de tekening , wat natuurlijk ook zijn charme 
hecft. Sij beidc vormen komen nogal eens af
wijkingen in kleur en tekening voor. Dit is ook 
hct geval bij de bekende Berberpad uit Noord
Afrika. Bufo maurefanicus S c h I e g c I. Deze 

pad kan een slagje g roter worden Bufo viridis. 
Exemplaren van 12 em zijn niet ongewoon. 
Wij vinden twee hoofdvormen: een pad met 
donkerbruine vlekken met zwarte omranding 
op een gclc. witg rijze ondergrond. afkomstig 
van de Oostelijke gebieden, Tunesie bijvoor
beeld, en meer naar het Westen, in Marokko. 
wordt de pad in zijn geheel wat roder van 
klcur. Uit Zuid- en Oost-Afrika wordt regel
matig de Panterpad gelmpo rtcerd. Bufo regu
laris R e u ss. Door zijn fclle vlektekening . 
zwart op cen Iichte ondergrond, doct hij inder
daad denken aan een pa nter. E venals de 
Berberpad kan hij een volwassen treksprink-

Berberpad uit Morokko foro B. l eenart 
Ook de vorm van de l\larokkaan i~ anders 

haan gemakkelijk aan. Er worden cxemplaren 
gevonden van 15 em. In dit gezelschap passen 
uitstekend de Amerikaanse padden Bufo cog
natus Say uit het westen van de Verenigde 
Staten en Mexico en de Gra nietpad . Bufo 
boreas uit C alifo rnie, dieren. die cen zwaardere 
uitvoering lijken van onze rugstreeppad. Op
merkelijk is dat het dagdieren zijn. U it Zuid
Amerika, Argentinie. Zuid-Brazilie en U ruguay 
komt de vraatzuchtige zandpad. Bufo arenarum 
H e n se I. Een fel beest dat 12 em groat kan 
worden, bruin met grote, donkere, zwa rtom
zoomdc v lekken. 
Hoewel de Aziatische pad Bu fo mclanosfictus 
S c h n e i de r vrij groat kan worden, tot 
12 em. heb ik ervaren , da t hij toch niet thuis
hoort in de hierboven genoemde paddenge
mcenschap, maar beter past bij de middelmaat. 
Oat is ook wei aan deze, wei haast de mooiste. 
pad te zien. Hij heeft namclijk opvallend dunne 
paten en is h ierdoor niet zo'n ruwe bonk a ls 
een Berber- o f een Pa nterpad. Zijn huid is 
bezet met fijne wratjes en kan van zwa rt tot 
rood van k leur zijn. Opva llend zijn de zwart 
g lanzcnde lijsten om de bek, ogen en neus. D it 
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vinden wij merkwaardig genoeg ook bij zijn 
broer uit Amerika, Bufo val/iceps W i e g m a n n 
- van Louisiana tot in Costa Rica - die 
bovendien nog een opvallende kuil heeft tussen 
de ogen. Hij is meestal bruin tot olijfkleurig 
en heeft schitterende koperkleurige ogen. In 
Texas en Kansas wordt de grappige Bufo 
punctatus B a i r d & G i r a r d gevonden. 
Deze kan zich geweldig plat maken en zich 
zo tussen stenen wrikken waar eigenlijk aileen 
maar een meeltor tussen kan. De kleur is 
bruingrijs met hier en daar wat rode wratjes. 
De onderzijde is wit en het dier heeft oranje 
voetzolen. Vele jaren heb ik genoten van de 
Nachtegaalpad. een soort die voorkomt in 
Brazilie en Venezuela: Bufo granulosus. Hij 
produceert een fluitend geluid. Zijn spitse snuitje 
met de fel geel en blauw gekleurde keelzak 
doet ons temeer nog aan een vogeltje denken. 
De rug is roodbruin met afstekende zwarte 
wratjes; de buik is wit. De ogen zijn goud
kleurig met een geaderde tekening en een pik
zwarte iris. Een juweel! 
Heel apart is ook Bufo andersoni uit Pakistan, 
die qua voorkomen en gedrag tussen Bcrfo bufo 
en Bufo viridis staat. Ondanks zijn vrij gladde 
huid toch een .. droge pad". Tja, en dan na
tuurlijk de bontgekleurde - vooral de jonge 
exemplaren - van Bufo americanus uit het 
oostelijke dee) van Noord-Amerika. Hij kan 
er bij, maar ik heb toch wei de ervaring, dat 
hij rneer behoefte aan vocht heeft dan w ij 
denken. Wij kunnen deze soort het beste ver
gelijken met onze gewone pad wat zijn levens
wijze betreft. Dus liever niet in de droge bak. 
En dan komen we aan de dwergen. Voor deze 

Bu[o pun<laiiii Boird & G ira·d uic Texas 
(o<O A. v. d. Nieuwcnhuizen 

Bu(o sranu!OIUI uit Z. Amerika (oro A. v. d. Nieuwenhuizen 

dieren kunt u beter een klein bakje van 30 tot 
35 em lang reserveren. Een bijzonder mooi 
diertje is Bufo debilis G i r a r d uit Mexico 
en Kansas, fe l green van kleur met een fijne, 
webachtige tekening in zwart. Deze diertjes zijn 
nauwelijks 3 em groot, evenals Bufo rosei uit 
Zuid-Afrika. 
Wat de verzorging van de dieren aangaat 
mocten wij voorop s tellen dat het beschreven 
terrarium voor de huiskamer is bestemd en dus 
afmetingen heeft van bijvoorbeeld 60 em lengte 
en 40 em breedte. Hiermee kunnen wij geen 
levensruimte scheppen waarin padden zich 
kunnen voortplanten. Dan zouden zij over veel 
meer ruimte moeten beschikken. waarin een 
flinke vijver verwerkt zou moeten zijn. Maar 
bovengenoemde soorten kunt u jarenlang in 
een goede gezondheid bewonderen, mils u de 
in dit verhaal gegeven aanwijzingen opvolgt. 
Een normaal kogellampje van 40 Watt in een 
goede reflector zorgt voor de verlichting en de 
verwarming. Zelf ontsteek ik de lichten van 
mijn terraria ongeveer om 6 uur 's avonds. De 
bakken worden dan allemaal besproeid en na 
een uurtje kan er gevoerd worden. Wei. dat 
is een feest. Zodra een van de jongens met zijn 
tong klapt. zijn de medebewoners gewaarschuwd. 
En dan maar happen, keurig in een kringetje 
om een hoopje meelwormen. Maar dat hoopje 
meelwormen betekent voor mij een tractatie voor 
de paddekens; 's zomers gaan er handen vol 
sprinkhanen in de bak. Maar ook p issebedden, 
spinnen, slakken, wormen en allerlei ander 
.. kriebelgedierte" wordt, let wei, zomer en winter 
naarstig voor de troep gezocht. Pa Berber en 
Opa Panter krijgen zo nu en dan eens een 
vette, grote treksprinkhaan en . . . reepjes verse 



wijting. Ook pakken deze hcren knapen van 
naakts lakken, tot 10 em groot! Daarmee zijn ze 
wei een kwartiertje zoet. Sinds 1959 geef ik ze 
echter regelmatig om de 2 a 3 wckcn een soort 
standaardvoedsel, dat opgclost is in het padden
bad! Ik had een artikel gelezen over opname 
van stoffen via de huid bij amphibien. lk heb 
toen een paar padden een paar maanden op 
water, vitaminen en dextropur gezet. De dieren 
bleven in prima conditie! U kunt dus per 2 of 
3 weken in het badwater oplossen ongeveer twee 
druppels .. Dohyfral" en I a 2 theelepeltjes 
.. Dextropur". Dohyfra l is een vitaminepreparaat 
in waterige oplossing, dat naar rnaggi rui kt, heel 
gunstig. Dextropur is de bekende poedervorm 
van druivensuiker. Beide artikclen kunt u kopen 
bij de drogist. 
T en s lotte nog de raad uw padden niet .. padvet" 

Bu{a anlrr;oni uit Paki<ran fOlo B. Leen:ut 

Bu/o amtricamn ju\'. (oto B. Lecnan 

te voeren, zodat ze zich nag maar nauwelijks 
kunnen bewegen. maar houdt ze hongerig en fel. 
Zorg. dat ieder dier zijn dee) krijgt en geef de 
zware jongens een extra hap. een enormc pier 
o f naaktslak. Wanneer u met enig geduld de 
grootste veelvraten went aan reepjes wijting, 
die u kleeft aan een breinaald of dun stokje 
en voor de neus van de dieren bewecgt, dan 
hcbt u wein ig last van hct vooral in de winter 
zo bcruchte voedselproblccrn. Het presenteren 
van naaktslakken geeft nog wei eens rnoeilijk
heden omdat deze slakken zich enorm vast 
kunnen hechten aan een gladde oppervlaktc. 
De pad hapt dan vele malen voor niets. geeft 
het op en u hebt de kans dat hij nooit meer 
zo'n heerlijke maaltijd aankijkt. U kunt dit 
ondervangen door een stuk leisteen vooraan op 
de bodem te plaatsen. Hierover komt allicht wat 
zand en de slak kan zich niet zo vast hechten. 

Ibiza 
~'r· .,n , IJu it ellert • d e n l ln nll 

.. Zeg, Bernard, waar zijn nou die hagedissen 
waa r ik voor kom?" vroeg ik toen we puffend 
op de oude kistjes waren gaan zitten in ons 
ge'improviseerde kamp ,.Cal a 'd'hort" op lbiza. 
Bernard Kruysen, hoofd van onze expeditie. 
kampioen zanger en duikkampioen van Neder
land, keek mij eens ondeugend aan en zei: 
.,Wacht jij nou maar af. die beestjes komen 
wei als ze weten dat we er zijn!" en hij ging 
zonder op mij te !etten zijn onderwatergeweren 
halen. Er moest die avond nog gegeten worden. 
Zijn hoofd, omhuld door het rubber van cen 
duikpak. was het laatste wat ik in die onder
gaande zon op de Middellandse Zee nog van 
hem zag. Voor donker. vee! vis dus en daa rom 
prima jachttijd. Vera Kruysen maakte foto
toestellen voor de volgende dag in orde, terwijl 
ik de primus probeerde aan te krijgen voor de 
eerste kampkoff ie. 
Plotseling hoorde ik iets achter me. Ik keek om 
en zag .. een lapjeskat die iets op zat te eten. 

Toen het dier wegsloop zag ik een staartje . 
dat heftig heen en weer kronkelde ... dat was 
dus een hagedis geweest. Het was een puntgaaf 
staartje; ik kwam er later achter. dat d:t niet 
vee! voorkwam. Die katten en de l bizahond 
- een oud Egyptisch ras. spitse windhond
achtige kop en in twee kleuren. gee! en wit -
zijn hier debet aan. We aten een paar uur la ter 
onze eerste merou. De graten werden achter 
ons gegooid - wat kregcn we hier een spijt 
van - en doodmoe gingen we naar onze tenten. 
lk we rd de volgende dag al heel vroeg wakker. 
Het was al heel warm en je zag de druppels 
van de dauw opdrogen op je tent. Een zachte 
struik klopte heel voorzichtig op het touw. 
Plotseling was hij daar! Een heel klein hage
disjc dat op mijn tentdak speelde. H ij trippelde 
daar vrolijk rand, hapte muggetjes die ik niet 
kon zien, schrok zich dood van een grote greene 
sprinkhaan die voorbij snorde en was ver
dwenen. Dit diertje heb ik iedere ochtend op 
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mijn tentdak gezien en pas op het eind van 
mijn vakantie is het me gelukt cr een dia van 
te maken. 
Vera riep dat de pap klaars tond ... Hoe staa t het. 
heb je a l beestjes gezien?" een spottend lachje 
krulde Bernards lippen. ,.Ja hoor, eentje op mijn 
tent", antwoordde ik. Ik begon toch maar hoop
vol het opvouwbare terrarium uit te pakken. 
dat werkgroepvoorzitter Leenart voor me in 
elkaar had gedraaid. Aile schroefjes in de 
juiste gaatjes en klaar was kees: een juweel 
van een opvangcentrum. We zaten lekker van 
ons ontbijt te smikkelen toen Vera zei: ,.Kijk 
eens achter je." Ik draaide me natuurlijk te 
vlug om en zag niets. ..Je rnoet hier a lles 
langzaam doen," zei V era plagend. Later bleek 
dat ze rneer dan gelijk had. De eerste week doe 
je a llcs met je Hollandse energie, waardoor je 
vreselijk warm wordt, water gaat drinken en 
doodmoe wordt. Je ziet dus hagedissen a ls je 
niet al te explosief te werk gaat! De eerste tijd 
gingen de jongens voorzichtig in de achterhoede. 
ze waren schuw en razend snel. Maar al gauw 
werden ze bijzonder brutaal: ze begonnen in 
groten getale over de .. tafel" te lopen als je 
zat te cten. Ze liepen met enorme graten - die 
we toen maar in een afvalput gooiden - te 
slepen. Fier rechtop en hoog op de poten. Ja, 
Bernard, ik geef het toe: ik was eigenwijs. Ik 
zag aileen bruine en g roene hagedissen. La ter 
bleken cr vee I meer varia ties te zijn. •) 
Je moct niet denken. dat je er een te pakken 
kreeg. Zelfs niet a ls h ij over je benen liep! 
Dan was er nog lets merkwaardigs: de dieren 
waren niet de hele dag te zien. In de ochtend, 
wannecr de zon a l brandde. kwamen ze onder 
de stenen vandaan. maar om twee uur in de 
middag s liepen ze a lweer in de waterput. waar
naast die lbizenco een uitgeholde steen hadden 
neergelegd, gevuld met water. Oit was voor 
de dieren. zeiden ze. Ik denk. dat ze daarmee 
niet de hagedissen - die hun druiven aanvraten 
en hun tomaten verminkten - bedoelden! 
Ik ving de diert jes in grote getalc. Na het onder
zoek op ogen, o ren, pootjcs en ongedierte, 
gingen ze via de plastic zak het terrarium in. 
Daar kregen ze a llerlei lekkers te eten: druiven. 
meloen, tomaat, jam. lege sardienblikjes, vis 
en vices. Toen ik veel dieren had, kon ik de 
terrariumondergrond - van zecwier - er 
moeilijk uit krij gen. Zeker twintig liepen er weg 
als ik mijn hand voorzichtig door de opening 
stak. Ook kon het terrarium niet Ianger dan 
een paa r uur buiten staan: de gevreesde katten. 
die ook onze gasten werden. waren tuk op een 
voor hen gevangen ha p. (Bernard vroeg hei
melijk aan zijn vrouw of ze die stinktroep in 
hun huisje konden blijven dulden. Ik hoorde dit 
de vorige week pas! Z e vergingen 's nachts 
van de bedorven vislucht die in bodem trok.) 
Toen de lbizenco ons vertelden, dat er jonge 
gecko's in de oude muurtjes van hun huisje 
zaten, bleef ik nachten lang op, om die diertjes 
met cen lantaarntje te zoeken. H et bleek. dat 
de jonge hagedissen muggetjes in de muur
spleten vingen, terwijl ik de volwassen exem
plaren uitsluitend aan het s trand aantrof. 

78 

V anaf het ogenblik dat ik v liegen ging va ngen 
voor de gecko's werd ik .. Prikkebeen" genoemd, 
afgekort tot ,.prik". l k ben ook dol op krekels. 
Per se wilde ik er een paar mee naar huis 
nernen. Ze zijn echter dermate moeilijk te va ngen 
dat ik verschillende nachten nodig had om 
4 QQ en 2 (J(J te bemachtigen. Ik weet nog 
heel goed. dat een Ibizencovisser. die kennelijk 
niet slapen kon. kwam kijken. om te zien wat 
dat mens daar in 's hemelsnaam deed! Ik groette 
hem met een .. Buenes noces" en liet hem een 
krekel zien. Er was over het hele eiland al een 
verhaal lopend, dat er een hagedissenvanger 
was aangekomen, maar daar kwam nu nog 
een krekelvanger bij! 
Een van onze expedities leidde naar het rots
eiland Vedra. Hier zag ik zulke mooie hage
dissen rondlopen. dat ik besloot me er door 
de visser Signor Capitano in zijn scheepje heen 
te Iaten brengen. T oen ik a ileen op het eila nd 
was achtergebleven. begon ik luidkeels .. 0 sole 
mio" te zingen. Nooit vergeet ik het moment. 
dat boven die gruwelijke gele rotspunten a l 
die blauwe koppetjes kwamen kijken. Luid 
zingende maakte ik mijn toestel in orde. legde 
een mooie tomaat neer en begon foto's te maken. 
Ba lancerend op twee rotspunten in de brandende 
zon muisstil blijven staan. geen hoed op je 
hoofd ... vreselijk was dat. En als je knippen 
wou was het beestje verdwenen of verloor je 
je evenwicht! En dan weer een half uur warmte 
en geduld. Maar het zou mooi zijn: dat rood. 
dat felle geel en dat blauwe d ier. Toen ik foto's 
genoeg had begon ik te vangen. Ik ving onge
veer vij fti g van deze brillante dieren. Ik heb 
tot op heden nog geen hagedis gezien die ik 
mooier vind. Oat prachtige blauw. met groen. 
paa rs . geel en zwart. Die fierc koppen! Ik kom 
er niet op uitgckeken. 
Ik zag van hiena:t de gevcchten van de ratten 
daa r beneden in het klotsende water. Hoog 
boven me op de vierhonderd meter hoge top 
krijsen de roofvogels - reinigingsdienst van de 

Lartr la /1. piryuJmJiJ Bosd foto B. Lccnarr 



Lauria pit)'UJtnJis rt :lrat L. MUller (otO B. Leenart 

natuur. lk vind hier een innerlijke vrede. waar
aan ik slech ts met tranen in de ogen terugdenk. 
De dag van ons ve rtrek moesten de d ieren uit 
het terrarium gevangen worden en in ver
scheidene linnen zakken worden verpakt. Vera 
hield de zak steeds open. Berna rd hield het 
terrarium s teeds zovecl mogclijk dicht en ik 
g raaide handen vol zccwicr met kriewelend 
gcdierte en al. Iedereen gilde a ls er weer een 
wegrende. ik het hardst. Kruysen zegt het n6g 
te ho ren , als hij aan die ,.zenuwvangerij" denkt. 
Secretaris V an den Akker kreeg de eerste zen
ding dieren mee: ik zie je nog staan. Willem. 
daar boven C ala. met je beide handen zwaaien
de. Je hebt als gewoonlijk weer feilloos de weg 

gevonden, zelfs naa r ons kamp op het woeste 
lbiza. De thuisblijvers in .. het Haagje" zagen 
een auto die niet leeg te krijgen was: zakken . 
potjes. nylonkousen met spinnen en plantjes. 
hagedissen. kikkers ... overal had ie wat zitten. 
Leenart ving de zaak, in hiervoor gereserveerde 
terraria. prachtig op. Teen kwam ik nog eens 
thuis. In de trein heeft iedcreen zich geamuseerd 
met de krekeltjes die steeds maar vrolijk zongen 
en de bcwcgende zakken die aan de bagage
netten bengelden aan wasknijpcrs. lk ving in 
de trein een eno rmc bidsprinkhaan die zomaar 
kwam binnenvliegen. Gauw in een zakje ge
daan. Op de dag waarop ik thuiskwam hing 
de v lag uit. De zakken met dieren werden in 
de gcreedstaande bakken leeggeschud. Ik zakte 
in een steel en begon te vertellen. Daarmee 
ben ik nog niet klaa r. Ik kern er nooit mee 
klaar ... 

De gevangen hagedissen zijn Lacerta pityusensis 
pifyusensis B o s ca. In de collectie van de 
schrijfstcr zijn echter verscheidene hagedissen 
qua bouw, tekening. kleur en gedrag zo uiteen
lopend , dat men zou menen met verschillende 
rassen te doen te hebben. 
Van het ei land Vedra. eigenlijk niet meer dan 
een ro tsmassie f. komen de prachtig fel blauw 
gekleurde Lc1certa pityusensis vedrae L. M fi I -
I e r. Ook hierbij treden opvallende individuele 
verschillen o p. 
Zie voor literatuur over de Pityusensishage
dissen .. Die E idechsen der Spanischen Mittel
meer lnscln" van Prof. Dr. M. Eisentr;mt ( 1950. 
LACERT Abibliotheek 584 ), diverse publica ties 
in de DATZ en Mertens & Wermuth: .. Die 
Amphibien und Reptilien Europas" ( 1960, LA
CERTAbibliotheek no. 27). B.L. 

Verlicltting en s tralingswarmte 
B. Leenarl - D en llnafl 

Wanneer wij gezonde dieren in ons terrarium 
willen zien. dan moeten wij in de allereerste 
plaats zorgen dat de dieren hun voedsel goed 
kunnen verteren. De meeste terrariumhouders 
denken. dat wanneer de bak een gemiddelde 
temperatuur heeft van 20 tot 25 graden, de zaak 
in orde is. Maar hebben zij dan wei eens in 
onze Hollandse duinen in een duinpan gestaan 
met hun blote voeten? Dit zult u niet uithouden 
als 's zomers bet zonnetje lekker schijnt. zo 
gloeiend heet is dan het za nd. En hierop zit 
doodrustig onze Nederla ndse duinhagedis te 
zonnebaden! 
V ooral voor reptielen is het dus noodzakelijk 
dat wij op een of meerdere plaatsen van die 
zonnebadplaatsen maken. liefst in de vorm van 
een verhoogd plateau. waar een lamp op schijnt 
en waar de dieren de d irec te stralingswarmte 
van de la mp kunnen opvangen. Bij een lamp 
van 40 W att hebt u een prachtig resultaat 
wanneer het p lateau 20 em onder de warmtebron 
is gelegen. Een lamp ergens in de kap van uw 

terrarium is niet voldoende. Het lampje moet 
dan in een reflector zijn gedraaid. zodat de 
s traling gebundeld wordt en u een nuttiger effect 
van de verlichting krijgt. Het is niet mooi om 
tegen een metalen kap van een reflector aan te 
kijken. Het geeft in het terrariuminterieur een 
zeer onnatuurlijke indruk. 
Sinds enkele jaren ben ik er toe overgegaan 
om reflec tors te maken van halve cocosnoot
doppen. Deze bruine, vezelige bollen storen 
niet en wij kunnen zelf gemakkelijk hierin een 
reflector bouwen. 
Bij de groenteboer kopen we een niet te klcine 
cocosnoo t. Kunnen wij een wat gerekt exemplaar 
vinden, dan kan dat precies in tweeen gezaagd 
worden en kunnen wij twee reflectoren uit een 
cocosnoot halen. Ongeveer 4 centimeter van de 
zaagsnede tekent u het middelpunt van het 
cirkeltje af. dat u cruit meet boren en v ijlen 
om cr stra ks de mignonfitting door te kunnen 
steken. In de top van de dop komen drie gaatjes 
van 2 tot 3 mm. om te voorkomen dat de dop 
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door de grate hitte zal springen. Wanneer wij 
al het cocosvlees hebben verwijderd, de binnen
kant nog wat gladgeschuurd en Iaten drogen, 
gaan wij de zaak beplakken met staniool, die 
als verpakking van tartaar en gebak gemakkelijk 
te krijgen is. Wij gebruiken voor het plakken 
Bisonkit, die wij dunnetjcs op de schoonge
maakte binnenkant van de dop smeren. De 
repen staniool worden eveneens met bisonkit 
ingesmeerd en net a ls bij het plakken van een 
fietsband. drukken wij de bekleding in de dop 
vast wanneer de kit praktisch droog is. Wij 
zorgen ervoor, dat de gchelc binnenkant beplakt 
wordt. maar random de opening voor de fit
ting wordt een ring van ongeveer een ha lve 
centimeter onbeplakt gelaten om stroomgeleiding 
te voorkomen. Met een priem prikken wij de 
drie ventilatiegaatjes in de top door en klaar 
is kees. De fitting wordt ontdaan van de porce
leinen of plastic ring en van buitenaf wordt de 
koperen fitting in de hiervoor gemaakte opening 
gestoken. Als wij aan de binnenkant van de 
dop weer de witte ring op de fitting vast
schroeven. moeten fitting en cocosnoot goed 
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vast zitten. Het beste kunt u de koperen mig
nonfittingen gebruiken. Hieraan kunt u een 
verlengstukje schroeven en dit is wei ergens 
aan de kap te bevestigen. Het a fgebeelde model 
is ideaal om horizontaal met de as van de 
fitting dus para llel met de bovenlijst van het 
terrarium aan een der zijkanten van de bak te 
monteren. De bolle kant van de dop wordt 
dan zo gedraaid, dat de straling schuin op de 
achterwand valt. juist op een plek waar een 
soort plateau is gemaakt. U moet, s taande voor 
het terrarium. de lichtbron niet kunnen zien. 
Op deze wljze kunt u het beste rendement van 
uw verlichting krijgen. 

Summary 
As radiated warmth is of great importance for 
reptiles especially that are kept in the indoor 
terrarium. the author has developped a reflec
tor for an electric lamp. hided in a cocoa nut
shell. By this way the lamp can be brought 
suff iciently close to the anima ls \Vithout urging 
their owner to look into the piercing light of 
the lamp. 


