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Uromastyx acanthinurus 

Het was in het warme kasje van de toenmalige 
Ieider van de lmportdienst, de heer J. Burgers te 
Tilburg, dat ik voor het eerst een baarlijke en 
Jevende doornstaarthagedis, Uromastyx acanthi
nurus. zag en op mijn pols de harde klappen 
voelde, die deze beesten je geven met hun stekel
staart als je ze aanpakt. Het beest was besteld en 
dus niet meer te krijgen. 
Het zijn prachtige dieren, een beetje kloek van 
forma at - 30 tot 35 em --, niet al te onstuimig 
van aard en met een grate belangstelling voor 
zeer gevarieerd voedsel, zodat het houden van 
zulke hagedissen geen bijzonder moeilijke op
gave leek. 
Het duurde tach nag tot 1954 voordat ik in het 
bezit kwam van enkele doornstaarthagedissen. 
En dat waren dan meteen oak tamelijk bijzondere, 
Uromastgx aegyptius en U. ocellatus, die ik door 
ruil voor een kaaiman verkreeg van Abdallah 
El Negoumi in Gize bij Cairo in Egypte. Ik was 
er in geslaagd duidelijk te maken, dat het voor 
mij veel moeilijker was om een kaaiman aan te 
bieden, dan voor hem, om ergens in de buurt 
twee doornstaarthagedissen te vangen, en zo 
kwam de alleszins geschikte ruil tot stand. 
Maar de ocellatus. die inderdaad een tekening 
van weinig kleurige oogvlekken op de bovenzijde 
van het lichaam had, toonde bitter weinig eetlust 
en ging dan oak spoedig dood. De aegyptius 
daarentegen at graag en veel, vooral paarde
bloemen. Het was een nauwelijks 25 em lang 
jong dier, dat oak nag heel wat voor de boeg 
had, want deze soort bereikt een lengte van 
ruim een meter. ~Het dier kwam uiteindelijk 
terecht in Columbus Municipal Zoo, waar het 
nag enige jaren in Ieven bleef. 
In 1955 kwam de enorme invas:e van Uromastyx 
acanthinurus, welke door Erich Sochurek en zijn 
gezellen in Marokko bij Colomb-Bechar werden 
gevangen. Hij had de grate zljspan aan zijn motor 
stampvol met deze beesten, die hij reizende naar 
Wenen hier en daar verkocht. De dieren waren 
lichtgroen gekleurd en verkeerden in beste con
ditie. Een aantal ervan was te zien op de tentoon
stelling Aqua-Hof in Den Haag, waar de foto 
van de voorplaat werd gemaakt. 
Nadien waren er nag maar betrekkelijk zelden 
doornstaarthagedissen in de handel. Wei werd 
de Voorindische soort, hardwickii, tamelijk regel
matig aangeboden, maar zelden bij liefhebbers 
gevonden. De betrekkelijk grate dieren hebben 
behoefte aan ruimte, terwijl men vaak de erva
ring opdeed, dat de dieren apatisch werden en 
geen voedsel meer opnamen. Oat komt bij zulke 
planteneters gemakkelijk voor en de oorzaak 
hiervan moet zeker gezocht worden in het ont
breken van voldoende Iicht en warmte, terwijl 
vers voedsel heel frequent ter beschikking van 
de dieren moet zijn. 
Wij zouden graag de ervaringen van anderen 
met deze dieren vernemen. 

L.W. 



Miereneters 
L. Claa .. en, Amalerdam 

Over de merkwaardige hagedis, Phrynosoma 
comutum, die overigens in de verste verte niet 
lijkt op wat wij gewoonlijk een hagedis noernen, 
is in Lacerta al het nodige gezegd en ware het 
niet, dat ik van een van rnijn ex-exernplaren cen 
fraaic foto beschikbaar had, dan zou er weinig 
aanlciding zijn geweest ook rnijn Phrynosoma
steentje tc gaan bijdragen. 
Evenals de overige scribenten heb ik ervaren. 
dat het hier een probleern-dier betreft, dat rnoei
lijk Ianger dan een half jaar in Ieven te houden 
blijkt te zijn. Volgens de literatuur eet dezc 
ongeveer 15 ern grote woestijnbewoner uit 
Texas, U.S.A .. voornarnelijk rnieren. Toen dus 
meelworrnen en andere beschikbare klcine 
insecten niet werden aangekeken, zat er niet 
vee! a nders op dan mieren te gaan zoeken. 
De inheernse zwarte en rode bosmieren, alsook 
de tropische kleine mieren die ik later uit Artis 
kreeg, werden inderdaad via de dikkc ronde 
tong met verbluffende snelheid .,opgelikt" ech
ter zonder het gewenste resultaat. De pad
hagedis ging ter ziele en ik heb rnaanden werk 
gehad om mijn terrarium van de zich sncl uit
breidende mierenkolonien te zuiveren. 
Ook met een zeer jong cxemplaar, dat in een 
luci ferdoosje uit Amerika was opgcstuurd en 
dat ik van een bekende ontving, heb ik nadicn 
nog enige weken geexperimenteerd, doch cven
eens zonder succcs. Dit is wei jammer, want 
deze bizarre dieren. die met hun vele stekels. 
hun merkwaardige lichaamsvorm en agressieve 
kop, aan voorwereldlijke monsters in miniatuur 
doen denken. zijn echte blikvangcrs in het ter
rarium. De manier waarop zij zich, ongeveer 
op de wijze waarop pla tvissen dat doen, in hct 

zand wcten te werken, is vermakelijk om te 
zien. Het gaat cchter zo snel in zijn wcrk. dat 
haast niet tc zicn is of zc nu met de poten, met 
de staart, met de zijkanten van het afgcplattc 
lichaam, of met aile delen tegelijk het zand over 
zich heen werken. In ieder geval verdwijnen ze 
volledig en zonder dat een verhoging in het 
zand de plaats aanduidt waar zij zich hcbben 
verborgen. Z ij schudden zich als het ware naar 
bencden, hetgeen natuurlijk aileen lukt in droog 
los zand. 
Het opnemen van vocht is ook al iets bijzonders. 
Het dier gaat soms helcmaal tc water, maar bij 
andere gelegenheden laat het enkel de korte 
staart in het water hangen en het vocht trekt 
dan door de gehele opperhuid a lsof die uit v loei
papier hestand. Bij mij ging de padhagedis na 
een dusdanig bad meesta l regelrecht naar een 
warme steen dicht onder een flinke lamp om 
daar weer droog te stomen. Er schijnt echter 
voldoende vocht over te blijven voor de interne 
behoeften van het dicr. Gewoon heb ik hem 
nooit zien drinken ook niet via druppels op de 
plantcn die zich in een rnindcr droog dee! van 
het terrarium bevonden, alwaar de wocstijn
bewoner zich evcnwel ook dikwijls ophield. 
Het is te hopen dat cr van dit in T~xas en om
geving vrij a lgemene dier nog cens zovecl cxem
plaren tegen gunstigc condities verkrijgbaar zul
len zijn, dat door een aantal !eden in onderling 
overlcg geprobeerd kan worden uit te vinden 
waar het tot dusv~rre aan heeft gcmankeerd en 
hoc deze interessante woestijnbewoners dan wei 
gehouden kunnen en moeten worden. H ier is 
wellicht cen aantrekkelijke taak voor een van 
onze \verkgroepen! 
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A.canthodactylus scutellatus 
scutellatus ( A.ud01dn), 1829 

W. Ber{lnrn na, Anrlterdnm 

H et hierbij afgebeelde dier (de foto is gemaakt 
van een dia van de heer M. van Rekum) werd 
op II maart 1963 door de heer A. W oudenberg 
gevangen tussen stenen langs de oever van het 
Suez-kanaal, ter hoogte van het Groot Bitter
meer (Egypte). H et terrein was zanderig en er 
groeide slechts een soort vetplant. De tempera
tuur bedroeg op die dag 26 o C. 
Het dier verdween in september 1963 spoorloos, 
maar dank zij de nauwkeurige vindplaatsge
gevens en het uitstekende kleurendia bleek 
determinatie toch mogelijk. 
De soort heeft een verspreiding van Senegal in 
W est-Afrika via Mauretanie, Marokko, Algerije, 
Tunis, Libie, Egypte (en de noordelijke Soedan
provincies ) tot Sinal , Israel. Arabie en lrak in 
Klein-Azie. 
Het eenvoudige kleurpatroon is aan de hand 
van de foto niet moeilijk voor te stellen. Over 
de gehele bovenzijde en op de zijkanten van kop. 
nek, lichaam en staart heeft het dier een licht
bruine grondkleur. Ook de poten zijn aan de 
bovenzijde zo gekleurd. Talrijke, vrijwel ronde 
en zeer Iicht gekleurde vlekjes onderbreken deze 
kleur op nek, rug, Hanken en achterpoten. Deze 
cn! me-witte vlekjes vertonen soms de neiging 
tot het vormen van dwarsbanden. Op de achter
poten zijn ze he t grootst. Tussen deze vlekjes 
zien we minder talrijke donkerbruine vlekjes, 
die iets kleiner zijn. 
Dit onregelmatige, maar zeer ·evenwichtige 
patroon vormt in woestijngebieden een ideale 
camouflage, dunkt me. 
Bovenstaande beschrijving geldt natuurlijk voor 
het hier besproken exemplaar, vergelijking met 
andere dieren leert dat er in de verhouding 
tussen donker en Iicht nog a! wat variatie be
staat, terwijl ook de bandvorming door de 
vlekjes soms vee! duidelijker naar voren komt. 
De onderzijde van het dier is wit; de staart, 
d ie bovenop en op de zijden geen Iichte maar 
wei donkere vlekken heeft. die in overlangse 
rijen staan, kan aan de onderzijde bij sommige 
dieren in plaats van wit, bleek koraalrood zijn. 
Twee merkwaardige gewoonten van dit exem
plaar werden aanleiding tot dit stukje. Gewoon
ten , die in de drie maanden gedurende welke de 
fran jeteen aan boord verzorgd werd, a! door de 
heer W oudenberg geobserveerd waren. Het 
dier, aan boord al gauw Marie genoemd om 
haar gezellige gedraq, bleek door het leggen van 
een ei, in begin mei, een volwassen vrouwtje 
te zijn. In de periode van 15 juni tot 25 juli 1963 
legde ze in mijn terrarium nog drie eieren met 
telkens enige weken tussenruimt,e. De eerste 
eieren waren al kapot, toen ik ze vond. Op 25 
juli echter vond ik een vers, gaaf. rosewit ei 
van 10,4 x 7,8 mm. H et bleek onbevrucht te 
zijn. 
Behalve deze bijzondere leggewoonte bleek het 
dier een gemakkelijke eetgewoonte te hebben. 
Naarmate het schip in koudere streken kwam, 
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waren er aan boord geen insecten meer te van
gen. en men probeerde de hagedissen vlees te 
voeren. wat a ileen bij de Acanthodactylus lukte. 
In m · n terrarium heeft het dier nog verschillende 
malen kleine stukjes rauw, rood vlees verorberd. 
Jammer, dat het dier verdwenen is, want het was 
een terrariumdier bij uitstek. H et was zeer actief. 
liet zich dikwijls zien en hield van zonnen en 
graven. Het was de moeite waard het zwaar
lijvige beest soms hoog op de poten te zien 
!open met de buik van de grond. Van kwaad
aardigheid jegens kleinere soorten heb ik nooit 
iets bemerkt. 
Literatuur: S. S. Flower, Notes on the recent 
reptiles and amphibians of Egypt. with a list of 
the species recorded from that kingdom. Procee
dings zoological Society London, 1933, pp. 735-
85 1. 



Experimenten met grotbewonende 
Proteus 

Prof. Dr. A. Stolle, .4msaerdam 

Het onderzoek van grotten en onderaardse holen 
staat tegenwoordig in het centrum van de belang
stelling. De vele artikelen op dit gebied. waarvan 
een groat dee] in niet-wetenschappelijke perio· 
dieken, spreken dienaangaande een duidelijke 
taal. Het behoeft ons dan ook niet te verwon
deren dat de in de grotten levende dieren in die 
belangstelling delen. Zeer terecht overigens, want 
deze grotbewonende dieren zijn zonder uitzon
dering uiterst merkwaardige wezens. die verschil
lende aanpassingen aan hun wei zeer bijzondere 
milieu vertonen en waaraan bijgevolg ook voor 
de natuurliefhebber wei het een en ander te be
Jeven valt. 
In dit artikel willen wij een en ander mededelen 
over de grotbewonende Proteus anguinus. de 
olm, bij velen bekend uit de dierkundeboeken, 
maar doorgaans niet uit eigen aanschouwing. 
Vooraf echter een enkele opmerking over enige 
grotbewonende vissen, omdat deze voor ons on
derzoek van de olm van grate betekenis zijn 
gewecst. De wijze, waarop wij met deze vissen 
in contact kwamen, was wei merkwaardig te 
noemen. Wij kregen namelijk een verzoek om 
een studiereis naar Zuid-Afrika te maken en 
daarbij aan de verschillende universiteiten voor
drachten te houden met betrekking tot onze on
derzoekingen. Het ligt voor de hand, dat wij op 
deze reis tevens een uitgebreid materiaal hebben 
vcrzameld, zowel in gefixeerde als in ]evende 
toestand. maar daarover komen wij later nog 
wei eens spreken. In aansluiting aan deze reis 
brachten wij onder meer een bezoek aan de 
Congo, waar wij verschillende expedities onder
namen en op een van die expedities kwamen wij 
in contact met de grottenvis. Dit geschiedde in 
Thysville en de vis was Caecobarbus geertsi 
BouIe n g e r. 
Thysville ligt ten zuiden van Leopoldville, en 
wei in een gebied dat rijk is aan grotten. In een 
van deze grotten werd in 1917 door enige grot
onderzoekers een blinde vis ontdekt, die geen 
pigment bezat en die in systematisch opzicht 
zeer dicht bij het geslacht Barbus stond. Nadat 
G e e r t s er in geslaagd was om enige exem
plaren naar Belgie over te brengen, werd het 
dier onderzocht door de bekende ichthyo)oog 
B o u ) e n g e r, waarna in 1921 de wetenschap
pelijke beschrijving volgde. Hierin gaf B o u-
1 e n g e r het de naam Caecobarbus geertsi en 
maakte hij melding van de nauwe verwantschap 
met het geslacht oarbus. Wat de bouw betreft 
kunnen wij volstaan met de mededeling, dat de 
huid geen donkerbruine kleurstof ( melanine) 
bevat en dat de resten van de ogen diep in de 
oogkassen gelegen zijn, terwijl het in ontwik
keling achtergeb1even oogblaasje, waarin de lens 
echter ontbreekt, sterk is gepigmenteerd. 

• angninns 

Wij waren in de gelukkige omstandigheid om de 
grotten van Thysville persoonlijk te bezoeken. 
Wij hebben de dieren op verschiJiende plaatsen 
waargenomcn, maar men kon ons helaas niet 
toestaan om enige exemplaren voor onderzoek 
mec te nemen. Dientengevolge was het ons niet 
mogelijk om een onderzoek aan een grottendier 
bij <..:aeco;,arbus geertst te verrichten en wij heb
ben dat dus moeten doen bij de meer bekende 
Anopthichthys jordani Hubbs en Innes, de 
blinde, holbewonende Karperzalm, die voorkomt 
in de Cueva Chica, een grot in San Louis Potosi 
in Mexico. Bij Anoptichthys blijkt de achteruit
gang van de ogen ook zeer belangrijk te zijn, 
maar toch in mindere mate dan bij Caecobarbus. 
Deze soort werd laat ontdekt, namelijk in 1936 
door Jordan, terwijl vermoedelijk eerst in 1952 
de eerste exemplaren in ons land werden ge
importeerd. Vermeld kan worden, dat de kweek 
al spoedig in Amerika is gelukt en dat wij zelf 
in 1959 jonge vissen hebben gekregen met behulp 
van onze speciale wijze van stimulering door aan 
het water een hoeveelheid urine van een zwan
gere vrouw toe te voegen, en wei 0.5 cc per liter 
water. 
Dit resultaat werd voor ons aanleiding om onze 
meth.ode ook bij Proteus anguinus toe te passen. 
Zoal,s bekend leeft de olm, als permanent Jarvale 
vorm in de helen van Zuidelijk Europa, in het 
bijzonder van Dalmatie en Carinthie. Maximaal 
kan het dier een lengte van ongeveer 30 em 
bcreiken. Tengevolge van het ontbreken van 
pigment is de huid wit en het uit drie paar 
kieuwen bestaande kieuwapparaat karmijnrood 
gekleurd. De voorextremiteit bezit drie vingers, 
de achterextremiteit twee tenen, maar voor een 
waterdier zijn deze ledematen vrij groot en be
hoorlijk ontwikkeld. De ogen worden bedekt 
door een dik huidgedeelte. 
Wat onze vier exemplaren (2 dd en 2 QQ) 
betreft, deze brachten wij paarsgewijs onder in 
een tweetal ruime aquaria van 1.50 x 60 x 60 em, 
welke volkomen donker werden gehouden en 
waarvan de zandbodem was bedekt met lava
brokken, flagstones en goed ingewaterde turf
vezels. Als voedsel werden Tubifex, Enchy
traeus. stukjes regelworm Lumbricus en Alollo
bophora en kleine crustaceeen toegediend. Dit 
vocdsel werd zonder de minste moeite bemach
tigd en verslonden. Als planten werden slechts 
draadalgen gebruikt. Van tijd tot tijd werd de 
doorstroming van het water gebruikt en er werd 
nauwlettend voor zorggedragen, dat het water 
fris bleef, aangezien Proteus dit onvoorwaar
delijk verlangt. 
Wat het kweekvoorschrift aangaat, kunnen wij 
echter naar onze mening van essentieel belang 
kort zijn. De enige bijzondere manipulatie, die 
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Fig. 1. Microscopisch preparaat van de eierstok van 
de Proteus anguinus na behandellng met zwangeren
urine. De eicellen blijken normaal te zijn en de eieren 
HOed ontwikkeld. 

toegepast is, bestond hierin, dat wij evenals wij 
dit bij ooze kweekpogingen met verschillende 
moeilijk houdbare vissen hebben gedaan, aan het 
aquariumwater een hoeveelheid zwangerenurine 
hebben toegevoegd in de genoemde dosering 
van 0,5 cc per liter water. Na ongeveer een 
maand hebben wij de helft van het water ver
verst en nogmaals 0.5 cc zwangerenurine per 
liter water toegevoegd, hetgeen wij na de vol
gende maand herhaalden. Daarna kregen wij de 
indruk, dat de dieren in de behandelde bak 
- de tweede bak bleef onbehandeld en diende 
als controle bij houden onder volkomen gelijke 
omstandigheden, doch zonder urinetoevoeging 
- geslachtelijk actief werden. Bij het behan
delde Q vertoonde het lichaam een geringe 
zwelling die bij het onbehandelde exemplaar 
in het geheel niet optrad. De behandelde vrouw 
was dus klaarblijkelijk gestimuleerd. 
Na verloop van tijd werden enige tientallen 
eieren met embryonen gevonden. Deze embryo
nen hadden reeds een ver gevorderd stadium van 
ontwikkeling bereikt, want zij werden reeds na 
vier tot zeven dagen geboren. Dit is in overeen
stemming met de literatuurgegevens, want het is 
bekend, dat het Q de bevruchte eieren doorgaans 
niet afzet, doch lange tijd in de eileider bij zich 
houdt. Toch heeft men ceo enkele maal weinig 
ontwikkelde eieren aangetroffen, die aan de on
derzijde van stenen waren afgezet. Op het punt 
van ei-afzetting schijnen bij Proteus dus belang
rijke variaties mogelijk te zijn. 
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Fig. 2. Microscopisch preparaat van de eierstok van 
de onbehandelde Proteus anguinus. De eicellen blijken 
gedegenereerd te zijn, terwijl verschillende kernen 
eveneens degeneratieverschljnselen vertonen. De de
generatie moet een gevolg zijn van het langdurige ver
blijf in het aquarium zonder dat de in de zwangeren
urine aanwezige geslachtshormonen stimulerend heb
ben kunnen werken. 

Van de larven ging een aantal spoedig te gronde, 
maar zes jonge dieren bleven in Ieven en konden 
met behulp van slootinfuus en later met gezeefde 
daphnia en cyclops een normale ontwikkeling 
doormaken. 
Het Proteus-Q kon vrij spoedig na de dood wor
den gefixeerd en microscopisch onderzocht. De 
eierstok bleek daarbij in goede staat te verkeren 
en een behoorlijke hoeveelheid kleine, middel
matig grote en zeer grote eicellen te bevatten, in 
tegenstelling tot de grotendeels gedegenereerde 
eicellen van het onbehandelde dier (figuren 1 
en 2). De voor- en middenkwab van het hersen
aanhangsel of de hypophyse bleek duidelijk ver
groot te zijn, hetgeen overeenkomt met de ver
sterkte hormoonproduktie ( figuren 3 en 4). De 
schildklier vertoonde eveneens het actieve sta
dium ( figuren 5 en 6). 
Het ligt voor de hand, dat wij over dit kweek
succes nogal tevreden waren. Het vormde in 
ieder geval een bevestiging van ooze opvatting 
en een steun voor onze methode, die niet slechts 
voor vissen, maar ook voor amphibieen bruik
baar bleek te zijn. Overigens kan het voorschrift 
van die methode naar behoefte worden geva
rieerd en aan de omstandigheden worden aange
past. Ook is het mogelijk om ter stimulering van 
de voortplanting stoffen uit de cortisone- en 
hydrocortisonegroep te gebruiken en last but not 
least gevitaminiseerd voedsel, waarover in een 
tweetal artikelen door ons reeds werd bericht 
(S to 1 k, 1963 a en 1963b). 



Fi. 3. M i croscopisch preparoat vnn de hypophyse van 
de Proteus anguinus· vrouw in dwarse doorsncde bij 
zccr stcrkc vcr!Jroting. Vruchtbaar c.licr na behandcling 
met zwanffercnurine. Voorkwab en tusscn· o f midden· 
kwab rclaticf vcrgroot, hctgccn ovcrccnkomt met ecn 
vcrhooudc produktie van ueslachtshormonen: achier· 
kwab reln t iel klein . 
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ri!J. 5. Microscopisch prcparaat van de schildklier van 
Proteus anguinus-vrouw bij dwarsc doorsncde en zccr 
sterke vcrgroting. Vruchtbaar dier na de behandelinn 
met zwannerenurine. Schildklierblnasjcs en bl oedvaten 
omgeven door bindweersel. De verdikte wand van de 
blnasjes en het colloid, waarnnn het schildklierhormoon 
is gebondcn, w ijzen op ccn acticvc funclie van het 
orgaan, hetgeen gepaard gant met ecn verhoogde hor· 
rnoonproduktie. 

VOOI\ I<WA8 

Fig. 4. Microscopisch pre1>ur aat van de hypophysc 
van de onbchandcldc Proteus anguinus-vrouw in dwarsc 
doorsncdc bij zeer slcrkc vcrgroting. Voorkwab en 
tusscn· of middcnkwab rclallcf klein, hetgcen overeen· 
komt met ecn verminderdc produktie van geslachts· 
hormoncn: achterkwab relaticf nroot. De degcneratic 
van voor· en middcnkwab moet ccn gcvolg zijn van 
het landurig verblij f i n het aquarium zonder dat de in 
zwan9erenurine aanwczige gcslachtshorrnonen hcbben 
kunncn wcrkcn. 

PiH. 6. Microscopisch prepnrnn t van de schildklier van 
de onbchandelde Proteus anguinus·vrouw in dwarsc 
doorsnede bij zeer sterke vergroting. Schildklier blaasjes 
en bloedvaten omgeven door bindweefsel. De dunne 
wand van de bl aasjes en het glasochtige colloid wijzen 
op een geringe lunctie van het orgaan. De achteruitgang 
moct ccn gevolg zijn gewecst van hel Jangduriue vcr· 
blijf in hct aquarium zondcr dal de in de zwan~1cren· 
urine aanwezige geslachtshormoncn stimulerend heb· 
ben kunncn wcrken. 

Heeft V de cor1tributie reeds betaald? 
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BOEKBESPREKING 

Steeds weer worden er nieuwe boekwerken ann onze 
hoekenschat toegevoegd. Zo hehben wij thans in onze 
hihliotheek onder nummer 655 een prachtiq hoek van 
Z d e n e k V o g e 1, Wunderwell Terrarium, dat ver
schenen is in het Urania-Verlag, te Leipzig-Jena. 
De naam van de schrijver zeqt reeds voldoende om te 
kunnen hegrijpen wat voor een parchtig hoek wij er 
weer hij gekregen hehhen. Vooral zij, die zijn eerdere 
werk Aus dem Leben der Repllelen (no. 337) gelezen 
hehhen, zullen heamen, dat we bier een deskundige 
aan bet woord hehhen. Dit nieuwe hoek hevat niet 
aileen 36 gekleurde platen, die niet aile even best 
zijn, en 200 zwartwit afbeeldingen, maar wat Vogel, 
die als herpetoloog een Europese vermaardheid heeft, 
erhij geschreven heeft, is voor de beoefenaars van de 
herpetologie en terrariumkunde van zo grote beteke
nis, dat eigenlijk ieder van ons dit boek zelf in zijn 
hezit moest hebben. 
Achtereenvolgens worden hehandeld: bet doel van bet 
terrarium, de inrichting en opstelling ervan, hoe wij 
de dieren er in moeten verzorgen om in overeenstem
ming te blijven met de natuurlijke levensomstandig
heden van de dieren. Vogel beschrijft de vangst van 
reptielen en amphibieen die in Midden-Europa voor
komen en hun verzorging in het terrarium: dan de 
jacht op exotische dieren en eveneens de verzorging 
ervan. In afzonderlijke hoofdstukken worden dan 
acbtereenvolgens de kikkers, salamanders, de Zuid
europese reptielen, de krokodillen, de hagedissen, de 
slangen en de schildpadden besproken. Hierbij vall op 
een keuze van zeer vele representatieve soorten: een 
volledige behandeling zou natuurlijk in het bestek 
van dit boek, dat wei dik maar toch niet duur is (de 
prijs hedraagt f 24,50) niet passen. Vervolgens wordt 
de aandacht gevestigd op het verkrijgen van voedsel 
voor de dieren, de behandeling van ziek geworden 
dieren en een slothetrachtinq. Daarop volqt een toe
lichting op de in bet hoek gegeven afheeldinqen. Een 
alphahetische naamlijst ontbreekt evenmin. Dit boek 
kan ik een Ieder ten zeerste aanhevelen. Het is jam
mer, dat wij slechts een exemplaar in de bibliotheek 
hezitten, want ik twijfel er niet aan of het zal veel
vuldig worden opgevraagd. Ik heb dan ook maar vast 
een exemplaar voor mij zelf besteld. 

A. T. Reijst, Bibliothecaris 

De uitgever Walter de Gruyter & Co te Berlijn is 
begonnen ann de publicatie van een Lijst van Recente 
Amphihieen en Reptielen, opgedragen aan Prof. Dr. 
Robert Mertens, in de serie Das Tlerrelch, een reeks 
publicaties die ,eine Zusammenstellung und Kenn
zeichnung der rezenten Tierformen" zal zijn. In bet 
kader van deze lijst verscheen reeds een band 
Gymnophiona, auteur Gorham, en .thans is Helo
dermalidae, Varanidae, Lanlhanolidae van Prof. Dr. 
Mertens zelf heschikhaar. Het werk, dat X en 26 
paginae tell, verscheen in maart 1963 als Lieferung 
79, werd gebrocheerd en kost OM. 14,-. 
Het werk is een ,checklist" van de recente vertegen
woordigers van de oudste hagedissengroep van de 
Varanoidea en geeft de juiste namen met de belang
rijkste synoniemen en de verspreidingsgebieden: bij 
de waranen de subgenerieke indeling van het qeslacht. 
Een determineertabel en illustraties onthreken. 
In zijn voorwoord neemt Prof. Mertens stelling tegen 
de hedendaagse systematische inzichten van vooral 
Amerikaanse collegae, die er toe neigen qenera nader 
in te delen in kleinere groepen van verwante vormen 
en deze groepen op generiek niveau te hrengen. Als 
voornaamste bezwaar voert Prof. M-ertens de daaruit 
voortvloeiende naamsveranderingen aan, die vooral 
voor diergeografen-niet-specialisten bijzonder verwar
rend werken. Meer speciaal met betrekking tot 
waranen meent de auteur, dat de verscheidenheid van 
vormen te gering is en bet aantal ervan te klein, om 
met werkelijk nut een dergelijke onderverdeling te 
maken. 
De drie onderhavige families van hagedissen bestaan 
derhalve aile uit slechts een enkel genus, Heloderma 
met twee, Varanus met dertig en Lanlhanolus met een 
species. 
Het is een klare, zakelijke ,Zusammenstellung" van 
de Varanomorphe hagedissen, maar van een ,Kenn
zeichnung" is niet erg duidelijk sprake. Wachten wij 
verdere puhlicaties in deze reeks af. 
0. L. W. 
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PUBLICA TIES 

De Publications Secretary van The Ohio Herpetological 
Society, Mr. Steve G. Tilley (1115 Broadview Avenue, 
Colubus 12, Ohio, U.S.A.), maakt ons erop attent, 
dat bij hem te krijgen zijn de hieronder gegeven, 
moeilijk verkrijghare puhlicaties, waarvan fascimile 
herdrukken voor de OHS werden gedrukt: 
Kirtland, J.P., 1838 (reprint 1960). Zoology of Ohio 
(herpetological section), 5 pages, S 0,35. 
Linnaeus, C., 1766-1771 (reprint 1963), Syslema Naturae 
(12th edition) and Manllssa Planlarum (herpetological 
sections), 56 pages, S 1,00. 
Ralinesque, C.S., 1820 (reprint 1962). Annals of Nature 
(herpetological and ichthyological portions) 4 pages, 
S 0,25. - 1822 (reprint 1963). On two new salamanders 
of Kentucky (reprinted from the Kentucky Gazette), 2 
pages, S 0,25 - 1832 (reprint 1962) Five herpetological 
papers from the Atlantic Journal, 4 pages, S 0,25. 
Atlantic Journal, 4 pages, S 0,25. 
Wilcox E. V., 1891 (reprint 1961) Notes on Ohio Batra
chians (reprinted from the Otterheim Aegis), 3 pages, s 0,35. 
De herdrukken moeten hetaald worden per cheque, ten 
name van the Ohio Herpetological Society. 
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A. M. de Jong - Piet Paaltjensstraat 57 - 's-Gra
venhage. 
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