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Chalarodon, 

een dwergleguaantJe van Madagasha.,.. 

Dit leuke dwergleguaantje, dat uit Madagascar 
afkomstig moet zijn, werd enige jaren geleden 
door de Fa. Oostveen in Utrecht aangeboden. 
De kleuren zijn moeilijk te omschrijven, daar 
bet een nogal bont patroon betreft. De grond
kleur is okergeel met een groenachtige zweem 
erin; daarover liggen Iicht- tot donkerbruine 
dwarsstrepen, die worden doorsneden door 
heldergele lengtestrepen, zoals op de foto goed 
te zien is. De achterzijde van de dijbenen 
ten slotte wordt met een zeer donkerbruine tot 
zwarte streep gemarkeerd. De totale lengte is 
ongeveer 16 em. 
Het meest karakteristieke van dit diertje is 
overigens de ruitvormige vlek midden op de 
kop. Beweerd wordt dat dit een rudimentair 
oog zou zijn, dat nog enigszins lichtgevoelig is. 
Bij diverse proefnemingen met opvallend Iicht 
is mij echter van enige gevoeligheid of reactie 
in dit opzicht, niets gebleken. 
Tot mijn spijt heb ik over dit watervlugge 
levendige en bijzonder nieuwsgierige leguaantje 
geen literatuur kunnen ontdekken; ook in 
Klingelhoffer is hij niet te vinden. 
De wijze van verzorging was dan ook een 
open vraag en ik kan aileen vermelden, dat de 
kleine-spring-in-het-veld bet de eerste maand in 
mijn flink beplante terrarium goed leek te doen. 
Hij rende afwisselend door de takken of groef 
in de grond, at op een zeer wilde manier alles 
wat bewoog en klein genoeg was en kon dicht 
onder de lamp op een warme steen heerlijk lig
gen te zonnen. 
Helaas heeft de vreugde slechts kort geduurd, 
want na ruim zes weken stierf het diertje 
plotseling na kort te voren vlot te zijn verveld, 
waarvan bet laatste stadium nog op de voor
plaat te zien is. Er waren geen duidelijke teke
nen van onbehagen, kleurveranderingen of iets 
van dien aard, hoogstens een Iichte vermagering. 
De doodsoorzaak is een raadsel gebleven, ook 
bij enige medeleden die dezelfde trieste ervaring 
opdeden. 
Sedertdien heb ik de.ze soort niet meer kunnen 
bemachtigen. Het is echter zeker de moeite 
waard dit dwergleguaantje in bet terrarium te 
houden, alwaar de kleine druktemaker tussen 
de groene planten een lust voor bet oog was. 
Wie haalt ze uit Madagascar? 

L. Claassen 

Prof. Dr. Robert Mertens, aan wie wij de foto 
van bet diertje lieten zien, deelde ons mede, 
dat het hier C. Madagascariensis betreft; een 
uiterst zelden geimporteerd en weinig bekend 
diertje, zodat wij de slotzin van bovenstaand 
artikeltje graag zouden onderstrepen. Red. 



Croeodylus pot•osus (Schneider) 

lf'. Bcrll"'""~ 
A m atcrdam 

Fig. I. Crocod,-lus p o ro8u8 (Schneid er) Foto: II. llonder• 

T er o rientatie geldt dat hetgeen volgt. evenals 
eerder het artikel over Chelodina. stamt uit de 
tijd die ik als militair in Nieuw.Guinea door
bracht. 
Nieuw-Guinea maakt dee! uit van het grote 
verspreidingsgebied van Crocody/us porosus 
en het kan niet anders of men wordt bij 
een Ianger verblijf in dit land wei eens met 
deze krokodil geconfronteerd. Het is een van 
de grootste en meest gevreesde soorten, volgens 
sommige opgaven kunnen de dieren een lengte 
van 9 meter bereiken. Oat het hier exceptionele 
gevallen betreft. lijdt geen twijfel. Exemplaren 
van 5 tot 6 meter vormen in ieder geval geen 
uitzondering en deze knapen kan men ook 
beter uit de weg gaan. Crocodylus porosus 
aarzelt niet mensen aan te vallen, en hij is in 
de Oost een berucht .,man-eater". Een collega 
te Merauke vertelde me bij voorbeeld dat hij 
een prauw de Meraukerivier a f had zien komen. 
waarin de resten van een door een krokodi l 
gegrepen P apoea werden vervoerd. Oat was in 
de eerste maanden van 1960. Crocod ylus 
porosus houdt zich vee! op aan zeekusten en 
dan vooral in riviermondingen. Dezelfde col
lega-marinier maakte eens een pa trouille mee, 
waarbij in twee rubberbootjes de mending van 
de Meraukerivier zou worden overgestoken. 
Die mending is vele honderden meters b reed. 
er liggen verschillende zankbanken en er staat 
een zecr sterke getijstroom. Het was dus geen 
eenvoudige opgaaf. in een paar wankele en 
bovendien wat overladen rubberbootjes de 
oversteek te maken. Men vorderde dan ook niet 
vlug. De bootjes waren nog la ng niet op de 
helft. teen er tussen in - ze voeren naast 
elkaar - een grote krokodi l z'n kop hoven 
wa ter stak. Het dier verdween direct in een 
sierlijke duik weer onder water, waarbij z'n hele 
lange lichaam aan de oppervlakte en aan de 

verschrikte ogen van de mensen in de bootjes 
voorbij draaide. Men schatte het dier op min
stens 5 meter. De bootjes hebben onverwijld 
de steven gewend. 
Men heeft vaak gedacht dat Crocody/us porosus 
aileen in zeewater voorkwam, en de soort de 
naam .. zeekrokodi l" gegeven. De gewoonte van 
Crocodylus porosus. om zwemmend van het ene 
eiland naar het andere te komen. waarbij tien
tallen kilometers zee worden .. genomen", zal 
ook wei tot die naam hebben bijgedragen. 
Ditmars in zijn Reptiles of the World schrijft. 
dat er door schepen regelmatig melding wordt 
gemaakt van ontmoetingen met Crocodylus 
porosus in volle zee, vaak zo ver uit de kust. 
dat deze niet meer te zien is. Volgens Ditmars 
staat de grate verspreiding van de soort in 
direct verband met de zwemcapaciteiten. 
In Nieuw-Guinea treft men Crocodylus porosus 
verder landinwaarts a lgemeen in volkomen zoet 
water aan, waaruit volgt dat de naam .. zee
krokodil" niet opgaat. 
De eerste dagen van november 1959. welke ik 
op Biak doorbracht. was ons het zwemmen in 
zee verboden, omdat er v lak voor ons kazerne
strand twee grote krokodillen waren gesigna
leerd. Ik hcb ze helaas niet kunnen terugvinden. 
Pas in de laatste week van januari 1960 zag ik 
voor het eerst levende krokodillen. We maak
ten teen een vaarpatrouille de Meraukerivier 
op. Langs de gehele rivier zagen we geregeld 
krokodillen. die o p· kleine strandjes tangs de 
oevers lagen te zonnen. We zagen steeds een 
dier tegelijk en het grootste exemplaar schatte 
ik op 2 meter. 
Als de dieren ons in de gaten kregen. schoten 
ze direct het water in . 
Oat er in deze rivier wei grotere krokodillen 
voorkwamen. bleek uit de waarschuwings
borden die hier en daar tangs de oevers in het 
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water waren gezet. Deze .,borden" bestonden 
uit een paal met een enorme krokodillenschedel 
erop. Er stood geen tekst bij. 
Oat het bij de levende dieren die we zagen, 
ging om Crocodylus porosus en niet om Croco
dylus novaeguineae S c h m i d t, een wei 
uitsluitend in zoetwater voorkomende specifiek 
Nieuwguinese soort, meende ik te mogen op
maken uit de tekening van de dieren. Croco
dylus porosus is Iicht grijsgroen (volwassen 
dieren worden donker tot op bet zwarte af) en 
heeft over het hele lichaam kleine zwarte vlek
ken (fig. 1 ) . De keel en buik zijn wit. 
Crocodylus novaeguineae heeft in plaats van 
de kleine zwarte vlekken donkere dwarsbanden 
over rug en staart. De grondkleur is hetzelfde. 
Bij Erambo, waar we het eerst aankwamen, was 
de dag tevoren een krokodil van 3 meter ge
schoten. Later, bij Kweel, verzekerden ons de 

Papoea's dat de rivier daar absoluut krokodil
vrij was. We zouden er enige tijd blijven en 
besloten te gaan zwemmen. We zwommen al 
een half uur, toen er vlak bij ons een krokodil 
van een kleine meter uit bet water werd ge
haald. Oat betekende bet einde van de zwem
pret. Hoe het vangen in zijn werk ging heb ik 
nooit gezien. Grote dieren werden in vallen 
gevangen, die we langs de gehele rivier ge
regeld opgesteld zagen. Ook werd er natuurlijk 
vee) op geschoten. Kleinere dieren werden dik
wijls met de hand gevangen. Als de krokodillen 
al niet voor de huidenhandel werden gevangen, 
dan toch wei voor de veiligheid. Van de nood 
een deugd makend, a ten de Papoea' s kroko
dillenvlees, gebruikten de schedels om hun 
huizen mee te sieren en o.a. in het Asmatgebied 
gebruikte men de onderkaken om er vlijm
scherpe dolken van te maken. 

(wordt vervolgd) 

Reptielen 'l'an Europa I 

H. Itl. 11an ltfeeuwen, Rotterdam 

V oor verreweg de meeste van ons is de ter
rariumliefhebberij begonnen met Europese rep
tielen. Misschien hadden we tijdens een vakan
tie in bet eigen land of in het buitenland een 
paar van die ,mooie groene hagedi~sen" ge
vangen of misschien kochten we op aanraden 
van een vriend een paar prachtig gekleurde 
hagedissen bij een handelaar. En waarschijnlijk 
maken nu nog de Europese reptielen bet groot
ste dee] van de bevolking van ooze terraria 
uit. Het is daarom ook zo verwonderlijk, dat 
er zo weinig boeken en publikaties over juist 
deze dieren in ooze taal zijn verschenen. 
Ik zou nu graag een serie artikelen willen ope
nen, waarin willekeurig te kiezen, veelgehouden 
reptielen ter sprake gebracht worden, zonder 
daaraan een systematische opzet te geven, om
dat dit zou inhouden dat er op een of andere 
wijze naar volledigheid zou moeten worden 
gestreefd en dat is niet mijn bedoeling. 
Van deze gelegenheid zou dan ook gebruik 
gemaakt kunnen worden om wat fotomateriaal 
van goede kwaliteit te publiceren. 
Ter inleiding de volgende algemene beschou
wing. 
W anneer men de Europese herpetofauna be
ziet, dan valt direct op dat er een opmerkelijke 
toename van het aantal soorten optreedt naar 
bet Zuidoostelijke deel van Europa. In de eer
ste plaats worden de levenscondities gunstiger 
voor reptielen naarmate het klimaat warmer is. 
Vervolgens heeft er via de landverbinding over 
Zuid-Rusland en de betrekkelijk smalle zee
engte van Istanbul een vee] gemakkelijker be
volking van Zuidoostelijk Europa kunnen plaats 
vinden, dan via de zeeengte Gibraltar-Afrika 
in Zuidwest-Europa het geval is geweest. 
Een merkwaardigheid op zich vormen de eiland-
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met foto van de schrijver 

populaties in de Middellandse Zee. De situatie 
geeft aanleiding tot nog voortdurend onderken
nen van nieuwe ondersoorten, over wier aantal 
en naam tal van herpetologen van mening ver
schillen. 
In dit verband moet ook de interessante kwes
tie genoemd worden, waarom in het westen van 
bet Middellandse Zeegebied eilandpopulaties 
vaak duidelijk neigen naar melanisme, waar 
dit in bet oosten zeer beslist niet bet geval is. 
Bij bet beschouwen van de verspreidingsgebie
den van bepaalde dieren moeten wij steeds be
denken, dat een aantal reptielen in langvervlo
gen tijden over veel grotere delen van Europa 
voorkwam maar in de loop der tijden, hetzij 
door ingrijpende klimaatsveranderingen, hetzij 
door invloed van mens en dier, op een aantal 
plaatsen is uitgestorven. Het is echter altijd 
mogelijk dat de soort zich dan op een paar 
bijzonder geschikte plaatsen heeft weten te hand
haven. Vindt men nu een volkomen geisoleerd 
woongebied van zo'n dier, dan is men vlug 
geneigd om te gaan denken aan bet uitzetten 
van deze dieren door de mens. Een voorbeeld 
hiervan is het op sommige plaatsen nog voor
komen van de Aesculaapslang, Elaphe longis
sima. Dacht men vroeger aan een invoer door 
de Romeinen van dit door hen als genees
krachtig beschouwde dier, tegenwoordig belt 
men er meer en meer toe over om deze popu
laties te zien als de laatste resten van een 
verspreiding, die ooit geheel west- en midden
Europa besloeg. 
Een laatste punt dat ik bier wil noemen, is dat 
de houdbaarheid van de Zuideuropese dieren 
vee) beter is dan die van de noordelijker vor
men. Waar bijvoorbeeld Lacerta agilis en Na
trix natrix helvetica het in bet binnenterrarium 
meestal niet Ianger dan een jaar uithouden, 
kan men dieren als Lacerta sicula, Lacerta lil
fordi en Natrix maura jarenlang houden. 



Ik wil bcsluitcn met cen verzoek aan onze !eden 
om mcdewcrki ng en om cventueel beschikbaar 
fotomateriaal aan de redactie van dit blad te 
zenden, voora l van dieren, die minder vaak ge
importeerd worden. 

DE PARELHAGEDIS ( Lacerta lepida lepida 
D a udin ). 
De pa relhagcdis is de g rootste van onze con
tinentale hagedissen. Het schijnt, dat hij in het 
zuiden va n zijn verspreidingsgebied ~ vanaf 
Ligurie in N oord-lta lie fangs de Franse Mid
della ndse Zeekust en over het gehele Iberische 
Schiereiland ~ een lengtc kan bereiken van 
80 em, hoewcl 50 tot 60 em voor volgroeide 
dieren normaa l mag heten. Van deze lengte 
wordt bijna twcederde ingenomen door de 
krachtige staart. Hct lichaam is fors en tamelijk 
gcdrongen van bouw. O pvallend is de krachtige 
muskulatuu r van de achtcrpoten. De kop van 
het dier is groat. tamclijk grof gebouwd. Bij 
oude dieren zijn de schubben boven op de kop 
vaak gerimpeld. wat echter geen ziektever
schijnsel is. De rugschubben zijn klein en rand 
en enigszins korrelachtig. De grondkleur van 
de hagedis is blauwachtig green. de bovenkant 
van de kop bruinachtig. de buik geelwit tot 
lichtgroen, ongcvlekt. Op de rug zijn Iichte 
vlekken, met cen donkere ra nd en kern. Op de 
Hanken ziet men blauwe, onregelmatig gevormde 
vlekken, soms met 'n onduidelijke donkere zoom. 
Jonge dieren hebben dezclfde tekening. die ech· 
ter feller is op de icts lichtere ondergrond. 
In zijn woongebied trcft men deze hagedis vrij· 
wei avera! aan waar voldoende wa rmte en 
voedsel te vinden is. Hij leeft op bomen en 
muren, in zijkanten van greppels. op vuilnis
hopen en wcgbermen. Het dier is tamelijk schuw 
en vlucht wcg in strui kgewas of in helen in 
de grand, in gaten in muren en dergelijke, wan
neer het verontrust wordt. O p deze plaatsen 
brengt het oak de nacht door. 
Voor het a fzetten van de eieren wordt gewoon
lijk cen wat vochtiger plaats opgezocht: aan 
de oevers van plassen. in helle bomen e.d. 
Volgens H c 11m i c h bedraagt het aanta l eie
ren da t een wijfje a fzet 6 tot 10. Het tijdstip 
van de afzetting der eieren varieert naar gelang 
de plaats van voorkomen en het klimaat. ge
woonlijk begin juni. T egen eind a ugustus komen 
de eieren uit. 
Lacerta lepida behoort to t de prettigste en ook 
taaiste terrariu mdieren. mits hem voldoende 
warmte en vocdsel geboden kan worden. O m 
zijn bijna onvcrzadigbare maag te vullen zal 
men er gocd aan doen hem voora l te voeden 
met iets grotcre voedseldieren: treksprinkhanen. 
grotere inlandse sprinkhanen, regenwormen. 
Overigens eet hct dier van a lles en bijna niets 
is hem te klein of te groat. Volw assen dieren 
vreten zelfs jonge muizen. Daarom oak mag 
men deze dieren in geen geval samenhouden 
met kleinere hagcdissen, tenzij men deze laatste 
kwijt w il. 
Bij grotcrc d icren client men er op bedacht 
te zijn, da t zc hard en pijnl ijk kunnen bijten. 
Gelukkig worden zc snel tam en dan kunnen 
ze zonder gcvaar worden beetgepakt. 

- ~ 
• r 

Bij gebrek aan vocdsel ka n men de dieren kof
fiemelk met suiker, rauw ei, stukjes fruit (aard
bei, tomaat ) en rauw vices gcven. De vloei
stoffen kunnen het beste toegediend worden met 
behulp van cen pipetje, <Ja n het einde waar
van een rubber slangetje is bevcsti gd om te 
voorkomen, dat de hagedis de pipet zal s tuk
bijten en mogelijk de bek beschadigt. 
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Eumeees obsoletus 
II. R. Bustnrd, A•utrniUl 

Eumeces obsoletus is een aantrekkelijk gekleur
de. middelgrote Amerikaanse skink, die in het 
vivarium goed te houden is. Volwassen exem
plaren hebben een kop-romplengte van onge
veer 125 mm en de staart is zowat I Y2 maal 
zo lang. In gevangenschap doet de hagedis het 
prima op een dieet van vleesvliegen, maden en 
meelwormen (Tenebrio). 

Op 5 mei 1956 ontving ik twee paren Eumeces 
.obsoletus uit Kansas, U.S.A., en bracht ze tij
delijk onder in een klein metalen terrarium van 
50 x 50 x 50 em. De bak werd verwarmd met 
behulp van een gematteerde elektrische lamp 
van een zo groot wattage, dat een temperatuur 
van 75-80• F kon worden bereikt (Bustard 
1958). 

's Morgens om 8 uur op de lie mei, bij een 
temperatuur van ao• F, was het grootste van 
<le wijfjes in paring met een mannetje dat de
zelfde grijsbruine kleur had. Tijdens de duur 
van de copulatie toonde het tweede mannetje 
-een actieve belangstelling voor het gebeuren 
-en even leek het er op, dat het actief zou deel-
nemen. Op andere tijdstippen werd aan dit 
dier paringsgedrag waargenomen. Het joeg de 
wijfjes na. klom zelfs enige malen op de rug 
bij een der wijfjes, maar beet zich niet vast in 
de nek, welke greep aan de paring voorafgaat. 
Op de 19e mei, 2.10 uur namiddag, temperatuur 
78• F, werden dezelfde dieren die op de lie 
in paring waren. opnieuw in copula gevonden 
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2. 10-2.15 uur: d voortdurend staart bewegend. 
Q bewegingloos. 
2.15-2.20 uur: Qtracht zich wat te bewegen, 
kronkelt met de staart. terwijl d stil blijft Jig
gen. Het d houdt het Q in goede, stevige greep 
door de huid van de achterkop en nek in de 
bek te houden. Tcvens hield het d de voor
poten losjes geslagen om het lichaam van het 

Q, terwijl de staarten van beide dieren om el
kaar geslagen waren. 
Om 2.20 uur eindigde de copulatie. Dertig se
conden later liet het manetje de nekhuid van 
het wijfje los en om 2.2 1 scheidden de dieren, 
die hun zonneplekjes opzochten en daarna el
kander negeerden. 
Het legsel van zes eieren werd op 10 of II juli 
afgezet. Veronderstellende dat bij een van de 
waargenomen paringen de eieren werden be
vrucht. duurdc het predepositionaire stadium 
zestig of achtenzestig dagen. Twee eieren wa
ren reeds ingedroogd toen ze werden gevonden. 
De overgebleven vier werden aanstonds over
gebracht in een broedbak. waar ze echter spoe
dig bedierven. Onder normale omstandigheden 
blijft het wijfje bij het legsel, dat zonder haar 
attentie gewoonlijk niet uitkomt. 
De paring en het eierental voor deze soort 
worden gcgeven door Smith ( 1916). Vol
gens deze duurt de paring 1 tot 5 minuten en 
het aantal eieren varieert van 7 tot 15. Een 
uitstekend, recent werk over de natuurlijke his
toric van deze skink is van F i t c h ( 1955). 



F i t c h noemt een duur van verscheidenc mi
nuten voor de copulatie en geeft voor het cic
rental een gemiddeld cijfer van 11.4. In het 
tweede geval dat hierboven werd genoemd be
vonden de dieren zich reeds in copulatie toen 
ze werden opgemerkt en de paring duurde toen 
nog 10 volle minuten. 
Het is opmerkelijk. dat deze betrekkelijk grate 
hagedissen in de kleine ruimte van het terra
rium tot paring komen. lk heb ook paringen 
waargenomen in een terrarium van dezclfdc 
grootte bij de volgende reptielen: 
Anolis carolinensis bij talrijke gelegenheden; 
Coronel/ a austriaca ( verscheidene mal en); Mi-

crosaura centra/is (een maal) en Hemfdactylus 
brooki { verscheidene mal en, Bustard 1957). 
Summary 
The mating behaviour of Eumeces obsoletus 
was observed twice. Copulation proper lasted 
more than ten minutes on one occasion. Six 
eggs were laid sixty to sixtyeight days after 
copulation. 
Litteratuur: 
Bustard. R .. 1957. Brit. J. Herpetol. 2. 72. 
Bustard. R.. 1958, Aquarist, 23 ( 8). 168. 
Fitch, H. S., 1955, Ecol. Monogr. 25, 39. 
Smith, H. M., 1946, Handbook of Lizards. 
Comstock N.Y. 

Een geneesmiddel voor ooze terrariumdieren 
G. S. l'an Brutnren, Eindho.,en 
In LACERTA, 19e jaargang no. 3, heeft de 
heer Van Rekum in zijn publicatie ,.Ziekte en 
Mcdicijn" enige waardevolle geneesmiddelen 
genoemd. Vooral met terramycine in zalfvorm 
heb ik goede resultaten bereikt bij oogontste
kingen. Met het doel wat nieuwe terramycine 
te kopen ging ik enige tijd geleden naar een 
dierenarts. Nadat ik hem verteld had wat mijn 
problemen waren. zei hij mij natuurlijk aan ter
ramycine te kunnen helpen, maar dat er een 
nog beter preparaat op de markt was gebracht. 
Dit is het diergeneeskundige preparaat GLO
VETICOL, een chlooramfenicol preparaat van 
de Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek N.V .. 
afd. Mycofarm te Delft. De verkoop van dit 
preparaat is in handen van de N.V. Vemedia 
te Amsterdam. Zoals u zult begrijpen is hct 
ontwikkeld voor het behandelen van zoogdie
ren. Bij deze is het werkzaam tegen diarree, 
oogontstekingen. inwendige infecties, infect;e 
van de urinewegen, bronchitus, etc. Een bijzon
der werkzaam middel met vele toepassingsmo
gelijkheden. lk heb toen een tube van 3 gram 
Gloveticol oogzalf gekocht. Het preparaat is 
namelijk verkrijgbaar in de vorm van dragces, 
een vloeibare oplossing voor intramusculairc 
toediening, als huidzalf, oogzalf, oordruppels 
en in de vorm van een strooipoeder. 
Nu de resultaten. De oogzalf heb ik gebruikt 

bij hct genezen van in de winter opgelopen 
oogontstekingen bij twee Moorse moerasschild
padden. De ogen van deze dieren zaten reeds 
bijna een maand dicht toen ik de zalf gebruikt 
Vijftien dagen na de eerste behandeling waren 
ze geheel genezen. Een maal per dag heb ik 
met behulp van een watje. gedraaid om een 
lucifer, de ogen met zalf ingesmeerd. 
Verder heb ik deze zalf ook toegepast bij de 
behandeling van een Natrix persa, die een 
ontstoken huid had. Het dier had over zijn 
gehele lichaam kleine, harde puistjes. Door 
wat zalf op mijn hand te smeren en het dier 
vervolgens door de hand te Iaten kruipen, be
handelde ik de slang met deze zalf. waardoor 
hij nu zo goed als geheel genezen is. 
Wei wil ik er nog even op wijzen. dat de mees· 
te ziektegevallen bij onze dieren het gevolg 
zijn van een verkeerde wijze van verzorgen. 
Zo is de oogontsteking van mijn schildpadden 
waarschijnlijk een gevolg van te weinig direct 
zonlicht en ik vrees dat de huidziekte bij de 
slang zijn oorzaak vindt in het feit dat ik het 
dier te vochtig gehouden heb. 
Wanneer u diergeneesmiddelen nodig hebt. 
wendt u dan tot een dierenarts; hij v:ndt uw 
problemen interessant en hij kan de. door u 
gevraagde preparaten vaak uit eigen apotheek 
leveren. 

Een butt, die vanzelf genas 
D. de Jlrle11, den Haag 

Toen ik ongeveer acht maanden geleden in een 
winkel een paar muurhagedissen kocht, waren 
die dieren volkomen gezond. Enige maanden 
later echter begon een van de dieren een ge
zwel te vertonen dat zich op de rugzijde, juist 
hoven de staartwortel ontwikkelde. Het gezwel 
groeide snel en vormde na enkele weken een 
hele bult. Ik. toen nog geen lid van LACERTA. 
wist niets beters te doen dan terug te gaan 
naar de winkelier en hem om raad vragen. lk 
nam de hagedis mee en liet zien hoe lelijk die 
bult was, maar de man had zoiets ook niet 
eerder meegemaakt en wist niet wat we ertegen 
zouden kunnen doen. 
Nu had ik ergens gelezen van de heilzame wer
king van lcvertraanzalf en besmeerde de bult 
hiermee; ik herhaalde die behandeling om de 

dag. Toen ik echter na enige dagen moest 
vaststellen. dat hierdoor wcinig verandering in 
de situatie kwam en de bult juist nog grater 
werd. hicld ik er mee op. 
Het verbaasde me, dat hct diertje helemaal 
geen last scheen te hebhen van het gezwel en 
ook nict had gehad. Wie schetst echter mijn 
verwondering toen ik gcruime tijd later zag. dat 
de bult los ging raken van het lichaam! Korte 
tijd daarop zag ik hoe de hagedis onder een 
takje doorkroop, hoe de bult bleef haken en ... 
geheel losgetrokken werd. Niets weer crop. dat 
het diertje er last van had. Nu, na enkele 
vervellingen is er weinig meer van te zien dan 
een klein Iitteken. Heeft iemand zoiets eerdcr 
meegemaakt en kan iemand mij ook zeggen wat 
dit voor een gezwel is geweest? 
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Reetifieatie 

Er is een bijzonder storende fout geslopen in het 
artikel van de heer W. Bergmans in nummer 12 van 
de vorige jaargang. Tengevolge van het zetten v11n 
deze tekst in een verkeerde volgorde, is een deel van 
het artikel midden in een voorafgaand deel ervan 
terecht gekomen. Het betreft bier de passage op blad
zijdc 91, rechter kolom, regel 21: ,Plantaardig 
voedsel. . :· tot en met de eerste alinea op bladzijde 
92 onder ,lnrichting", welk deel had moeten volgen 
na de eerste alinea onder ,Voedsel" op bladzijde 93, 
rechter kolom, regel 17. Nadat de beer Bergmans ge
wezen heeft op het veelvuldig voorkomen van de 
schildoodden, is de beschouwing van de krokodil als 
potentiele vijand van deze dieren een logisch vervolg 
van bet artikel. 
Verder komt een afwijking van bet manuscript voor 
op pagina 93, linker kolom, waar staat, dat Chelodina 
oblonga ,in Ieder geval volgens Dr. Brongersma niet 
op Nieuw-Guinea voorkomt", waar dit moet zijn: 
,volgens Dr. Brongersma in Ieder geval .. :· 
Wij verzoeken u deze correcties aan te brengen en 
onze excuses voor deze fouten te aanvaarden. 

Red. 


