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Mopskopleguaan 
Over de.ze uit Brazllie en omgeving afkomstige 
oerwoudbewoner. die ongeveer 4S em groot 
wordt. is de laatste jaren nog al eens in Lacerta 
geschreven. 
Uit de.ze speciale belangstelling kan dikwijls 
worden geconcludeerd, dat het een niet te moei .. 
lijk boudbaar, en tevens interessant dier betreft. 
Dit klopt dan ook ditmaal weer. De Moskop .. 
leguaan met zijn vervaarlijk uiterlijk. waarvan 
men bij eerste aankoop doorgaans vreest. dat hij 
aile kleinere bewoners te gelegener tijd wel .zal 
gaan verorberen. is in tegenstelling een .zeer 
vreedzaam dier. 
De Nederlandse naam die een letterlijke verta .. 
ling uit bet Duits is, vind ik overigens niet erg 
gelukkig geko.zen. Mopskop is zoiets als stomp
Deus of platneus hetgeen echter bij dit dier be .. 
paald geen karakteristiek kenmerk is. V ele rep
tielen hebben immers een rondachtige kop als de 
onderhavige. De naam bruine of eventueel ruwe 
( bruine) leguaan lijkt mij in dit geval veel toe .. 
passelijker. Enfin. een commissie die zich met 
Nederlandse naamgeving bezigboudt. bebben 
wij nog niet dus .we zullen ons voorlopig maar 
aan de min of meer ingeburgerde naam bouden. 
De kleuren van de Moskopleguaan dan. zijn 
niet bijzonder fraai of opvallend. De dieren zijn 
overwegend bruin tot donkerbruin met geet .. 
acbtige spikkels. De buik is vuilwit met een 
donkere vlektekening en de keel is duidelijk 
geelachtig. Ben van mijn exemplaren beeft 
bovendien een roestbruin .. roodacbtig langwer .. 
pige vlek op de flanken. De bruine kleur kan 
verder nog wat varieren naarmate bet in bet 
terrarium vocbtiger en/ of warmer is, docb veel 
heeft dit niet te betekenen. Over de rug en de 
staart loopt een klein getand kammetje. dat op 
de hals iets boger is dan elders. De ongeveer 
drieboekige scbedel met de uitgebouwde oog .. 
kassen geven de leguaan een strijdlustig aan .. 
zien. Het gebeel voelt ruw aan. 
De Mopskoppen kunnen urenlailg op de.zeUde 
plaats blijven zitten rondkijken waarbij zij de 
kop steeds enigszins ,opgetild" bouden. Zij 
kunnen derhalve tot de .zeer rustige terrarium .. 
bewoners worden gerekend. die - althans bij 
mij - graag steeds bet.zelfde plekje opzoeken 
om daar de dag in gepaste rust door te brengen. 
In de ochtenduren nemen zij regelmatig een bad 
in bet kleine bassin dat zicb in het terrarium 
bevindt. waarbij bet water kennelijk via de 
buid wordt opgenomen. Drinken zag ik de.ze 
dieren tenminste nog nooit. 
V eel beboefte aan warmte blijken de.ze leguanen 
niet te bebben - zoa1s Klingelhoffer trouwens 
ook schrijft - want .ze blijven steeds uit de 
buurt van de wanntelampen. Ook op .zon zijn 
zij veel minder gesteld dan de meeste andere 
hagedissen. W anneer ik .ze namelijk in bet 
buitenterrarium onderbreng. en dat gebeurt uit
sluitend op .zonnige dagen. dan zoeken zij dade
lijk de schaduw op (of na .zeer korte tijd). 
W at de voedering betreft zijn bet eveneens ge .. 
makkelijke dieren. Meelwormen en .. torren 
worden met graagte gegeten en ook regen .. 
wormen en sprinkhanen gaan vlot naar binnen. 

L. Claassen 



De kweek van 

de Pyreneeensalamander 

(Euproctus asper) 

door Dr. D. llillenius, Am•lerdnm 

De P;rreneecn8alamander (Euproclus asper). 
Fotos A. T. Dand8JDD 

De Pyreneeensalamander behoort met een soort 
van Corsica en een andere van Sardinie tot een 
goed als apart te herkennen. klein geslacht van 
watersalamanders. 
Het geslacht als geheel is te herkennen aan de 
kleine of (bij de Corsicaanse soort) afwezige 
Iangen, het ontbreken van uitgroeiende kammen 
of vinnen bij het mannetje, het Ieven in snel
stromende beken of hoog gelegen bergmeren, 
met alle aanpassingen die daarbij horen en vooral 
de afwijkende manier van paring, waar we straks 
nog even op terugkomen. lk heb a ltijd in de 
overtuiging verkeerd dat de Pyreneeensalaman
der een zeldzaam dier was. Behalve in Parijs zag 
ik er nooit een in dierentuinen en van de Neder
landse liefhebbers had ik er nooit over gehoord. 
Behalve de vermeende zeldzaamheid is daaraan 
waarschijnlijk ook schuld de gedachte dat men 
deze koud, stromend water bewonende dieren 
evenals forellen moeilijk in gevangenschap zal 
kunnen houden. Wat de dierentuinen betreft is 
het trouwens zo dat men ze niet opvallend ge
noeg vindt om er het publiek mee te epateren. 
lk bood eens een aantal Pyreneeensalamanders 
gratis a an bij een bekende dierentuin. Maar· men 
had geen belangstelling. 
De zeldzaamheid in de natuur is maar betrek
kelijk. W eliswaar heb ik er op mijn eerste 
excursie in de Pyreneeen (in 1949 bij Cauterets, 
ten zuiden van Lourdes) slechts een halfwasje 
gevangen, en dat was dan nog nadat ik een kuil 
vol stenen had ontruimd; onder de onderste 
steen zat hij. Maar op een tweede excursie (in 
1955. o.l.v. Prof. Dr. K. H. Voous, in de om
geving van Gavarnie, eveneens ten zuiden van 
Lourdes. oostelijk van Cauterets) heb ik meer 
geluk gehad. 
Op een van regen stralende dag vond ik de 
eerste, ook een halfwas, wandelend over een 
steile en overigens droge berghelling. Een paar 
dagen later vonden we volwassen dieren in een 
kleine goot met stromend water tangs de weg. 
vlak bij het dorpje Gavarnie, d .i. op ± 1200 m 
hoogte. In totaal een tiental en ik vond al dat 
we buitengewoon geluk hadden gehad. Tot slot 
van de excursie maakten we een grate tocht over 
de Spaanse grens, o.J.v. een gids. Hij zou ons 
de Pyreneeengems Iaten zien, zo vee! zeldzamer 
dan die van de Alpen. lnderdaad hebben we er 

een gezien. Maar voor mij was het belangrijkste 
de ontdekking van een wei bijzonder rijke vind
plaats van de Pyreneeensalamanders. Op het 
verste punt van die tocht, alvorens terug te gaan, 
zaten we op een steile kam even uit te rusten. 
Het was zo hoog, dat we een enkele vale gier 
op gelijke hoogte om ons heen zagen vliegen. 
T oen zagen we, aan de andere kant van de kam, 
een mooi, doodstil meer liggen, het !bon de 
Bernatuero. Zander iets bijzonders te verwach
ten. alleen omdat het instinct van een bioloog 
nu eenmaal tot snuffelen dwingt, daalden we af 
en begonnen de keien van de zachtjes hellende 
bodem om te draaien. Onder de eerste kei 
zaten zeker meer dan tien Pyreneeensalamanders, 
onder de tweede nog eens, de derde precies zo. 
Kortom, we vonden geen kei waaronder niet 
minstens vijf salamanders zaten. Zover het oog 
reikte was de bodem bedekt met keien; er moeten 
duizenden en nog eens duizenden salamanders 
gezeten hebben. 
Het vreemde was da t zowel het kraterachtige 
dal waarin het meer lag, a ls het meer zelf een 
uiterst schraal begroeide indruk maakte. Maar 
niet alleen planten. ook insecten of wormen 
waren weinig te v inden, s lakken heb ik helemaal 
niet gezien. In het water vond ik aileen wat 
libellen- en steenvlieglarven, niets van water
vlooien of verwanten. Het is me tot op heden 
een raadsel waar al die salamanders van leefden. 
De temperatuur van het water was waarschijnlijk 
maar even boven het vriespunt, wat natuurlijk 
de stofwisseling vertraagt. Maar toch was dit 
de tijd waarin de dieren hun bruiloft vierden, 
eieren legden en waarin de larven uitkwamen. 
Het meer ligt op 2600 m hoogte en dat houdt in 
dat het zo ongeveer zes maanden van het jaar 
dichtgevroren is. Forellen of andere roofvissen 
heb ik niet waargenomen. 
Bij zo'n rijke vindplaats voelde ik me niet be
zwaard om een dertigtal salamanders mee te 
nemen. Ongelukkigerwijs had ik zelfs geen jam
potje bij me, a ileen maar een net. Toch heb ik 
ze daarin maar meegenomen, met wat nat gras 
om zc tegen uitdrogen te beschermen. Op dertig 
dieren zou ik misschien toch wei enkele dieren 
in Ieven beneden krijgen, dacht ik. Bij elke beek 
die we op de terugweg ontmoetten, stopte ik 
even om mijn salamanders te verfrissen. Bij 
terugkomst in het kamp waren ze alle nog in 
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lbo n d e B e rnntuero, :: 2600 m , }<l junl 1955. Een bijzonde r r ijke Ylndplnnts YOn d e P y r e n eecn • 
Hnlnmandcr . Foto 1 DlCYr. II. A. , V, P ayn c •Sm lt 

Ieven. Maa r daarna begon pas de grote moeilijk· 
hcid: om ze van de Pyreneeen door Frankrijk 
op augustus-temperatuur naar Amsterdam te 
krijgen. Hoe vaak ik ons busje heb Iaten stoppen 
bij pompen, kranen. beken of rivieren, zal ik u 
niet o psommen. Bij de kranen proefde ik altijd 
even of het water niet brak smaakte. Oat was 
namelijk een keer voorgekomen en het leek me 
dat amphibieen met hun dunne huid daar slecht 
tegen zouden kunnen. 
Da nk zij al die voorzorgen kreeg ik de hele 
zending gezond in Amsterdam. Slechts een exem
plaa r was onderweg flauw gevallen van de 
warmte. maar na wat toewaaieren van frisse 
Iucht. had hij de belle oogjes weer opgestoken. 
Ik deed ze in een aquarium. de bodem bedekt 
met kiezelstenen en enkele grotere keien. die 
boven het 10 em hoge water uitstaken. Een dee! 
van de salamanders bleef in het water, een dee! 
lag tegen de keien aangedrukt op het droge. 
A Is er gevoerd werd ( meesta l stukjes regen worm 
of tubifex) be ten ze evena ls de gewone water
salamanders naar aile kanten wild om zich heen, 
in elkaars poten en soms ook in een worm. Het 
bleek me dat ze inderdaad met bijzonder weinig 
voedsel toekonden. N a een afwezigheid van zes 
wekcn. waarin mijn plaatsvervanger had ver
gcten om die dooie dieren te voeren, vend ik 
mijn salamanders onvermagerd terug. Iustig aan 
het paren. 
Oa t paren is. evenals voor zijn verwanten van 
Corsica en Sardinie, hct grote verschil met de 
gewone watersalama nders van het geslacht T r i-
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furus. Bij Trifurus rakcn mannetjes en wijfjcs 
elkaar niet aan. Het sperma wordt in cen sper
matophoor op de grond afgezet en door het 
wijfje in de cloaca opgenomen. Bij de !eden van 
het geslacht Euprocfus is bijna van een echte 
pa ring sprake. Het mannetje omhelst met zijn 
staart het wijfje en brengt met behulp van zijn 
staart en achterpoten haar cloaca tegen de zi jne. 
Toch worden de sperma tophoren niet direct naar 
binnen gebracht. maar random de cloaca a fgezet. 
Zeals Despax beschrijft in zijn mooie en uit
voerige verhandeling. wordt vanuit deze plaats 
het sperma waarschijnlijk door wrijven met de 
achterpoten en zelfs door naa r binnen dringen 
met de tenen van het man netje, in de cloaca 
r~ebracht. 
In de boeken staat da t de P yreneeensalamanders 
geen bepaalde paringstijd kennen. zolang zij al
thans niet in de la ngdurige winterverstijving ver
keren. Inderdaad kwam het zelden voor. dat ik 
niet een of meer mannetjes de s taart zag gebrui
ken. Evenals de klemreflex bij padden en k ikkers, 
die zo sterk is. dat de mannetjes zelfs aardappe
len of de vinge r van de hand die ze oppakt. 
omklemmen (in het paddenboekje van de Neue 
Brehmbiicherei staat een a fbeelding van een 
mannetjespad die op de snuit van een g rote 
karper zit. met zijn voorpoten in de ogen van de 
vis geklemd ). is de omklemmingsreflex van dezc 
salamanders bijna blindelings en mechanisch. Het 
komt vaak voor dat een wijfje (of een ander 
mannetj e) bij het verkeerde eind wordt omhelsd. 
zodat de s taart ergens om de nek van de partner 



wordt gelegd. Mannetjes die geen pa rtner kunnen 
krijgen. drentelen onrustig heen en weer onder 
water. met de staart tegen een flank gekromd, 
zoals men ongeveer bij pronkende, .. geur toe
waaierende" mannetjes va n Tr iturus-soorten 
ziet. 
Van die eerste paringen kwamen geen vruchten. 
Aileen tijdens de reis waren eieren a fgezet. maar 
geen daarvan o ntwikkelde zich. 
Het aquarium was voor 30 grote salamanders. 
die bekend staan a ls koud. eventueel stromend 
water-minnend. wei wat klein. nl. 50 x 30 in 
oppervlak. Bovendien was er geen gelegenheid 
de bak te Iaten doorstromen met koud vers water. 
T och hielden ze het er vrolijk in uit. totdat het 
winter werd. W ant helaas s tonden ze dicht bij 
de centrale verwa rming . De ochtend nadat die 
voor het eerst aanging. dreven a l mijn salaman
ders op drie na dood aan de o ppcrvlakte. V oor 
de collectie van het Zoologisch Museum was 
dat wei zo safe. want nu konden de dodcn ten
mins te netjes opgeborgen worden op alcohol met 
etiket. 
Maar mijn interesse is meer voor levende dieren. 
zodat ik a ile moeite deed om de drie overledenen 
overlevend te houden. De meest simpele oplos
sing bleek om de dieren te plaatsen in een niet 
verwarmd vertrek. waarin het toch niet kon 
v riezen. Zo hebben ze de winter van 1955-'56 
ove rleefd en de volgende jaren tot in de zomer 
van 1958. toen ze waarschijnlijk door een be
zoekend liefhebber ongevraagd werden mee
geno men. 
Kort voor dit ver trek waren twee van mijn 

salamanders groter en dikker geworden en op
vallender gekleurd dan de derde. Deze derde was 
op de rug simpel kleigrijs. op de buik oranjegeel 
met zwarte v lekken. M aar de twee anderen 
vertoonden ook op de rug grotc zwarte vlekken. 
AI gauw toonden ze trouwens door hun paar
ziek gedrag aan, dat zc mannetjes waren . 
Op 24-6-1958 vond ik de eerste eieren. In de 
volgende dagen. tot en met 30-6-1958, werden er 
nog wat cie ren bijgelegd, tot er in totaa1 vijftien 
waren. Vergeleken met eicren van de ka msala
ma nder. die ongeveer van gclijke lichaamsgrootte 
is. waren deze eieren nogal groot. ± 5 mm in 
doorsnede, met een dunnc taaic geleiwand. De 
v ri jwel o ngekleurde eieren waren. evenals in de 
natuur het geval schijnt te zijn, vastgcplakt tegen 
de onder- en zijkant van keicn. 
Hun ouders en de eventue lc oom kennende als 
grote rovers, maakte ik de eicren voorzichtig los 
en zette ze in een weckfles o nder de druppelende 
kraan. 
Op 13-7-1958. bijna drie we ken nada t de eerste 
eieren waren gevonden. kwamen er v ier jongen 
u:t. O it stemt aardig overeen met de bevindingen 
van Despax. die bij een gemiddelde tempera tuur 
van 19° C. na twintig dagen jonge Euproctusjes 
zag uitkomen. In de na tuur. waar de temperatuur 
minstens de helft lager. is, duurt de ontwikkeling 
ongetwijfeld Ianger. Despax schat deze op een 
maand en ook Angel. in de F aune de France. 
noemt een maand a ls ontwikkelingsduur. 
Enkele eieren, misschien niet bevrucht, beschim
melden. Maar gelukkig ontwikkclden zich elf van 
de vij ftien eieren tot gave jongen. Zodra ze 

1-ur'l'cn 'I'On Euproctus cup e r , 5 mud. oud, ± S e m long. Foto Zo uloglsch lUuscum ( oTcrgcnomc n 
yon klc urc ndlo). 
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begonnen te zwemmen (wat ze overigens maar 
weinig deden. ze drentelden meestal wat rond 
over de bodem) moest ik zc van onder de kraan 
ha len. Ik heb het er toen maar op gewaagd om 
ze evenals de ouders in een niet-doorstroomd 
klein aquarium te doen met ongeveer 5 em water, 
de bodem weer bedekt met kiezelstenen. 
Als voedsel probeerde ik fi jngehakte tubifex, 
waar ze al gauw op reageerden. Sinds die tijd 
zijn ze eerst heel langzaam, later steeds vlugger 
gegroeid. Begin november 1958 waren ze 2 a 3 
em lang en a l even vraatzuchtig a ls hun ouders. 
In British Journal of H erpetology, dec. 1960, 
vond ik een artikel van R. H. Ahrenfeldt over 
het paargedrag van de Pyreneeensalamander. 
Zijn ervaringen over de makkelijke houdbaar
heid van dit dier stemmen geheel met de mijne 
overeen. 

Zoals vele dieren die zelden of nooit bij terra
riumhouders of in dierentuinen te zien zijn, is de 
Pyreneeensalamander niet zo zeer moeilijk te 
houden in gevangenschap, als wei moeilijk ver
voerbaar van zijn natuurlijke omgeving naar de 
bewoonde wereld. 

Literatuur: 

R. H . Ahrenfeldt: Mating behaviour of Euproc
tus asper in captivity. British Journal of H erpe
tology 2 ( II ) dec. 1960. 
F. Angel: Reptiles et Amphibiens. F aune de 
France 45. Paul Lechevalier, Paris, 1946. 
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Enige mededelingen over het dieet van jonge krokodillen 

door L. G. A. lloer>er•, Dtm Haag 

Jonge Caiman eroeodllus 

Gezien de g rote hoeveelheden jonge krokodil
len die op het ogenblik binnen het bereik van 
de terrariumhouder komen, lijkt het mij wen
selijk iets te zeggen van het dieet van deze 
dieren. Veelal wordt als voedsel voor Caiman 
crocodilus (de meest gehouden soort) , Alligator 
mississipiensis, enz., vis gebruikt, hetzij !even
de kleine aquariumvisjes, hetzij stukjes wijting 
en dergelijke. O p zichzelf is dit goed voedsel; 
het is echter te eenzijdig en niet natuurlijk. 
C o t t ( 1954) heeft in een grootscheeps on
derzoek waarin hij 173 exemplaren van de 
Nijlkrokodil (Crocodylus niloticus) onderzocht, 
een schema opgesteld aan de hand van de 
maaginhoud. H ierbij blijkt dat Crocodylus ni
loticus van 0-1 meter grootte: 66,7 % insec
ten eet. de rest van het voedsel is dan verdeeld 
over amfibien ( 14,5 %) , mollusken (5,8 %) , 
crustaceen (2,9 %) , vis, reptielen en zoogdieren 
(1,4 %). Een vee! bescheidener onderzoek dat 
ik in West-Afrika kon doen op 12 babies van 
deze soort gaf: 3 lege magen, I maag met vis, 
4 magen met sprinkhanen, I met een dwergmuis 
{Mus minutoides) en 3 met diverse kevers. 
Ongetwijfeld speelt hier de biotoop een grote 
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rol. De 4 exemplaren die sprinkhanen gegeten 
hadden, ving ik in een diepe greppel waar 
struiken overheen groeiden; hierop wemelde 
het van sprinkhanen. Oat ik vrij vee! vis vond 
wijt ik aan de ver gevorderde droogte. Hierdoor 
was de waterhoogte van de poelen soms tot 
I em gedaald waarin het natuurlijk gemakke
lijk vissen is. Rest nog te vermelden wat voor 
insecten Co t t vond. In volgorde van belang
rijkheid: H emiptera ( wantsen), Odonates ( li
bellen ) en Coleoptera (kevers). In het terra
rium zal men dat 's zomers moeten zoeken in: 
kevers, sprinkhanen, kakkerlakken en wormen; 
's winters in wormen, meelwormen, enz. Voe
ding met vis, rauw spiervlees en kikkerlarven 
is met mate en onder bijvoeging van gist en/of 
kalk te doen. 

Litteratuur: 
Cott H. B. - 1954 - The status of the Nile 
Crocodile in U ganda. - T he Uganda Journal. 
vol. 18, nr. I. biz. 1- 12. 
Villiers A. - 1958. - T ortues et Crocodiles de 
)'Afrique Noire Franr;aise. - lnit. Afr., IFAN, 
Dakar, biz. 272 e.v. 



Een 
onbekende 
A no lis 

door J, Ill. llloonen, Utreeht 

Behalve via de gebruikelijke wegen komen er 
ook voor de terrariumhouder interessante dieren 
ons land binnen met bananentransporten. Het 
is verwonderlijk dat er dieren zijn, die zo'n 
tocht overleven, want in de ruimen van bananen
schepen wordt gewoonlijk duchtig met insecten
bcstrijdingsmiddelen gespoten. H et is dan ook 
wei heel spijtig, dat zo'n enkele overlevende 
menigmaal nog wordt verwijderd met de bezem 
van een nijver lid van het veilingpersoneel. 
Reeds meerdere malen echter ben ik in het 
bczit geraakt van zo'n diertje. Meestal waren 
het spinnetjes, een enkele maal een sprinkhaan 
en in twee gevallen betrof het een hagedis. Een 
daarvan was een Ctenosaura, een Middenameri
kaanse leguaan, van ongeveer 70 em grootte. 
Het dier had ja mmer genoeg tijdens de reis 
zozeer geleden, dat het twee dagen na aankomst 
dood ging. In Diergaarde Blijdorp waren vorig 
jaar d rie Ctenosaura's te bewonderen die in een 
redelijke conditie verkeerden. Bij navraag bleek, 
da t ook deze dieren uit een bananentransport 
afkomstig waren. 
Meer succes dan met de .. Zwarte Leguaan" had 
ik met een Anolisje, dat ik in december(!) 1960 
uit een bananenzending ontving. Het was een 
gezond, springlevend diertje van 13 em lengte. 
waarvan 8 em staart. Het diertje was nog 
nauwelijks in een klein terra rium ondergebracht, 
of het verraste mij met het spreiden van een 
vrij grote. melkwitte keelwam a ls reactie op het 
naderbij komen van twee nieuwsgierige Ru·ine
hagedissen (Lacerta sicula campestris) . 
De Anolis groeide uit to t een hagedis van 16 
em. De kop was kort en tamelijk groot in ver
houding to t het gedrongen lichaam. De staart 
was, vooral aan de wortel. zijdelings afgeplat 
en had aan de bovenkant een kam van gekielde 
schubjes. Soms verscheen er op de rug en ook, 
en gescheiden daarvan, op de nck een ongeveer 
3 mm hoge huidlijst , welke het diertje een in
drukwekkend postuur gaven. maar dit ver
schijnsel duurde steeds maar kort en het lukte 
mij dan ook niet het d ier zo te fotograferen. 
De keelwam, die onder heftig kopknikken werd 
gcspreid. bleek marmerachtig getckend te zijn 
met grijze lijntjes. D e lichaamskleur van het 
dier varieerde van grijsgeel tot gemarmerd 
bruinzwart. Gewoonlijk was het geelbruin van 
kleur met een donkere zig-zag tekening op de 
fla nken, doorsneden door twee gele lengte
strepen, die, op een onderlinge afstand van 

De onbekende Anolh 

ongeveer 5 mm, van de voorpoten tot aan de 
achterpoten liepen. Op de rug vielen enige 
vlindervormige tekeningen op. Dit deed mij 
denken aan Anolis cybotes van het eiland 
H ispaniola in de Cara'ibische Zee, temeer omdat 
de structuur en schikking van de kopschilden 
nogal duidelijk overcenkwam. 
In de winter van 1961 werd de keelhuid van 
de hagedis geleidclijk dikker en na verloop van 
tijd tekende zich onder de huid een gezwel a f 
dat steeds in grootte toenam. Het was duidelijk 
te zien, dat dit gezwel het spreiden van de 
keelwam bernoeilijkte. E ind januari poogde ik 
het gezwel te verwijderen, door de huid te 
openen met een kleine insnijding en het lukte mij 
de inmiddels 8 mm mctende onderhuidse bult 
te verwijderen. Het wondje bloedde even en 
werd daarom door mlj met een stukje pleister 
gedicht. 's Avonds a t de Anolis weer en spoedig 
was het dier weer helemaal de oude. H et stukje 
pleister verdween echtcr pas bij de derde ver
velling na de ingreep. De heer C. S. Gouda 
alhier opereerde op gelijke wijze een Ano/is 
bimaculatus sabanus met een keelgezwel en 
ook dit werd een succes. 
De Anolis bleek een tamelijk agressief dier, dat 
steeds bleef vechten met de CJCJ van A no/is 
carolinensis en Ano/is roquet cinereus. Het nam 
geen notitie van de Q Q van deze ano lissen. 
Op den duur gelukte het, de hagedis samen te 
houden met Ano[is sagrei en Anolis pulche/lus. 
Het dier is ten slotte zelf toch het slachtoffer 
geworden van zijn agressieve aard: In oktober 
1962 plaatste ik in het ruime terrarium 
waarin het dier was ondergebracht ( 110 x 90 x 
50 em) enke1e Forse Ba learenhagedissen van het 
eiland Vedra, die ik nogal vredelievend had 
bevonden en die slcchts uit zelfverdediging tot 
bijten overgingen. In een gevecht echter met 
een van deze d ieren brak de Anolis beide 
helften van de onderkaak en de hagedis stierf 
enkele dagen later. 
Ik heb van deze verstekeling echter vee! plezier 
gehad en ik zou de terrariumvrienden in de 
grote havensteden willen adviseren eens op 
zo'n pas aangekomen bananenboot naar moge
lijke koudbloedige blinde passagiers te zoeken! 
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Weer de TlJJ7-6W 
door B. Leenarl, Den Baa11 

In het derde nummer van de 18e jaargang van 
LACERTA schreven de heren K w a k en Let it r e 
over hun bevindingen met deze sterillsatielamp. Hoe
wei er nadien niets meer gepubliceerd is over dit 
onderwerp in dlt blad, mag lk toch wei aannemen, 
dat er nu na ruim drie jaren meer ervaringen zijn 
opgedaan. Zelf heb ik nu ook deze lamp drie jaar 
in gebruik. Resultaat: gezonde, felle dieren. 
Over het gebrulk van de lamp verwijs ik u naar 
de duidelijke aanwijzlngen van de heren Kwak en 
Letitre. Ik zou echter de volgende aanvullingen bier 
willen noteren: 
- Zeer terecht wordt gewaarschuwd voor de ge· 
vaarlijke ultstrallng van deze onnozele 6 Watt. 
Inderdaad moet u oppassen voor uw ogen, die u 
afdoende kunt beschermen met een bril met brille· 
glazen. Dit kunt u nlet bij uw dieren doen en 
.<faarom zou ik de bestrallng op de veilige afstand 
van 50 em doen plaatsvinden. 
- De bestraling mag nlet door glas onderbroken 
worden daar anders het nuttig effect voor uw dieren 
verloren gaat. 
- Het beste kunt u de TUV draaien in een buiskapje 
van een montagelamp, zoals die in fabrieken worden 
gebruikt. Ze zien er uit als een groot model naai· 
machinelampje. Als u hieraan bevestigt een flexibele 
buis zoals die bij tekentafellampen, en met een klem, 
dan kunt u uw TUV in allerlei standen boven bet 
gaas van de terrariumkap aanbrengen. 
- De beer Kwak waarschuwt in zijn artikel om de 
lamp niet "s avonds te gebruiken. Dit is mij niet 
duidelijk. Ik neem aan dat de meeste terraria in de 
huiskamer juist 's avonds het meest intensief verlicht 
worden. Het lijkt mlj dus juist dan de tijd om de 
lamp te gebruiken. 
- Er wordt in de bovenbedoelde artikelen steeds 
gesproken over dagelijkse toepassing. De beer Letitre 
stelde de bestraling op 2 uur en de heer Kwak op 
niet Ianger dan elm kwartier per dag. lk weet niet 
of deze regelmaat enlg effect geeft. Zelf heb ik 
ervaren dat ik goede resultaten verkreeg met slechts 
enkele bestralingen per week, niet Ianger dan een 
kwartier per keer. 
Ten slotte nog lets naders over de resultaten waarover 
ik schreef. De afgelopen zomer is voor mijn terrarium
dieren niet prettig geweest. Zij zijn namelijk gewend 
om op bet balkon regelmatig in een gazen kooi te 
zonnen. Het gure weer en vooral de sterke wind 
maakten bet zonnebad onmogelijk. En daarna volgde 
de strcnge winter waardoor ik minder dan gewoonlijk 
voedsel uit bos en weiland kon halen. 
Ondanks bet gemis van twee prlmaire zaken - directe 
bestraling van de zon en afwisselend voedsel - zijn 
al mijn dieren In een prima conditie. lk weet wei 
zeker, dat ik dit voor een groot deel te danken heb 
aan het gebruik van de TUV lamp. Mijn treksprink
hanen hebben zo pas min of meer mijn veronderstelling 
bevestigd. Sinds enkele jaren hebben wij op ver
schillende plaatsen in 't Haagje met succes Afrikaanse 
treksprinkhanen gekweekt. Maar in januari kwamen 
er van diverse kanten mlnder gunstige berichten. 
De sprinkhanen waren bij de een zeer traag, bij de 
ander stierven zeUs de kweekstellen. Opvallender 
was echter, dat geen paringen wcrden waargenomen 
en dat gelegde eieren nlet uitkwamen. Blj mijn 
kweekdieren viel ook op, dat zlj niet zo fel waren 
als anders. Het heerlijk zomerse tsjirpgeluid klonk niet 
meer in mijn kamer. Nu hangt eigenlijk een goede 
kweek af van bet voedsel dat wij geven en dat moet 
zijn: vers gesneden riet, biezen, bamboe of harde 
grassoorten. 's Winters is dlt natuurlijk een moeilijke 
-opgave, maar in de afgelopen winter was bet maan
denlang een volkomen onmogelijkheidl Ze werden 
dus gevoerd met surrogaat en dat was harde boere
kool, Brussels lof, zemelen en grasmeel. Toen ik dus 
de lusteloosheid van mijn treksprlnkhanen bemerkte 
ben ik de TUV-lamp gaan gebruiken. Per dag be
straalde ik een kwartier lang bet surrogaatvoedsel 
in de sprinkbanenkweekbak. En ja boor, na een week 
werden de dieren reeds feller en ... ik heb weer 
jonge sprinkbaantjes I In de eierlegpot zijn vele 
boringen gedaan en ik hoop dat de eieren straks 
weer zullen uitkomen. Dan kan ik vele liefhebbers 
weer helpen aan kweekstellen. 
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Ook ben ik enkele malen met de lamp bij !eden 
op bezoek geweest die zieke hagedissen in hun 
terraria hadden. Eenmaal is bier beslist gebeurd 
waarop ik rekende. In een terrarium waren enkele 
bagedissen aangetast door de beruchte oogziekte. 
Twee dieren waren al te ver weg zodat hulp bier 
niet meer mocht baten. Maar de pas aangetaste 
dieren zijn na regelmatige bestraling weer gezond 
geworden en later bleek, dat aile bewoners van de 
bak vrij van deze aantasting waren. Bij de beer 
van lersel werd ook zo nu en dan eens een kwar
tiertje de TUV-lamp op een druk bevolkte Phelsuma· 
bak geplaatst. Het was opvallend hoeveel groter de 
activiteit van de gecko's was na de bestraling. Er 
kwamen weer vele paringen voor en prachtige jonge 
Phelsuma's kropen uit de eieren die in de .,broed· 
stoof" werden geplaatst. 
Ik zou willen besluiten met de volgende notities. 
Deze sterilisatielamp is voor ons uiterst nuttig. Het 
heeft echter geen zin om de lamp dagelijks te Qe· 
bruiken, daar de dieren vermoedelijk indirect het 
meeste profijt trekken van de afgifte van de lamp. 
Immers de rotsen, houtstronken en de bodembedekking 
in bet bijzonder worden tevens bestraald. Zo is bet 
ook gegaan met bet surrogaatvoedsel van mijn trek· 
sprinkhanen. Onmisbaar is de lamp wanneer wij een 
besmette bak hebben. Wanneer deze bak gereinigd 
is en daarna enkele uren Is .,uitgestraald", dan zijn 
zeker aile bacterien vernietigd en kunnen er weer 
gezonde dieren in gebracht worden. Zorg dat planten
delen niet direct worden bestraaldl 
Naar ik hoop zullen andere leden ook hun belevenis· 
sen in ons blad publicerea. 

Summary 
The author discusses the effects observed in his 
terraria of the use of an ultra-violet light radiating 
lamp (TUV 6). He advises a distance of 50 centimeters 
from lamp to object and a use of only two or three 
times a week for no longer than a quarter of an hour. 
Remarkable results were attained by it on animals 
suffering from ophthalmia and insect cultures for 
feeding purposes. 

Krulpende dleren rood Tllhnrg 

Hoewel danromtrent in het artikel in Lacerta, no. 8 
van deze jaarqang een negatief resultaat werd ver
meld, knn ik het voorkomen van knoflookoadden en 
zwemvoetsalamanders in de omgeving van TilburQ be
vestigen. Enkele jaren geleden was er vlak bij bet Wan
delbos, ten westen van de stad, een kuil van ongeveer 
30 x 10 meter waarin werkelijk honderden zwemvoet· 
salamanders zaten. Thans staan op deze plek huizen. 
Ten noordoosten van Tilburp, tussen Tilburg en 
Berkel, Jigt een gebied van leemafgravingen, waar 
boomkikkers, heikikkers, qroene kikkers en ook knof
lookpadden voorkomen. De waterstand bier was dit 
jaar echter bijzonder Jaag en bet water was vuil. Het 
vorige jaar hebben wij er geen knoflookpadden ge
zien. maar bet jaar daarvoor troffen wij er twee bijna 
qemetamorphoseerde Jarven aan. Triturus helveticus 
ontbreekt bier, maar vulgaris en cristatus komen er 
voor. De kleine watersalamander zal in de omgeving 
van Tilburg lets veelvuldlger voorkomen dan de twee 
andere soorten, die elkaar in voorkomen en indivi
duental weinig zullen toegeven. 

R. Felix, Tilburg 

SUMMARY (R. M. Meijer, Nogmaals Phyllomedus 
hypochondrlalis). 
Some new information as to the reproduction of the 
frog Phyllomedusa hypochondrialis have been gather
ed. Contrary to experiences in the terrarium the frog 
is found in Surinam to deposit eggs upon unrolled 
leaves of rather firm, hard plants. The number of 
eggs laid in natural conditions proves to be much 
larger than observed in captivity: some 20. As Mr. 
Meijer was Informed, after a few days the eggs 
become so hard, that they can scarcely be removed 
with a knife. 
In addition to this Mr. Brokermann reports on find
ing breeding places of these frogs in Porto VaJho, 
Madeira, Brasil). Here the plant leaves were not rolled, 
but wrapped uncarefully and many eggs spoiled. A 
marked increase of number or eggs deposited in 
captivity has also been observed in Xenopus . 


