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Cope 

De grote Anolis van Sint Maarten, die gcen 
strikte boombewoner is, komt overal op bet 
eiland voor, veelal in terrein, dat hij met Ameiva 
plei deelt, en bij de Marigot-heuvel met de kleine 
Anolis wattsi. Met name langs de Great Bay is 
de hagedis een heel gewone verschijning. Hij 
leeft veelal op bomen en palen, maar wordt ook 
vaak op stenen, muren en rotsen aangetroffen. 
Zeer vaak vindt men hem op bet strand, rustend 
op stenen, op slechts enkele tientallen centimeters 
van bet water van de zee verwijderd. 
De wijfjes, die meestal getekend zijn met een 
brede lengtestreep over bet midden van de rug, 
zijn wat kleiner van stuk, meten gemiddeld 13 
em. Ze zijn direct te onderkennen door bet ont
breken van vergrote postanale schildjes, zoals 
bij de aa voorkomt. 
In bet terrarium maakt Anolis bimaculatus gingi
vinus een rustige indruk; is veel minder actief 
dan de andere Bovenwindse soorten en ook veel 
minder gauw gealarmeerd. Oat geldt zowel in 
de onderlinge betrekkingen van de dieren als bij 
de jacht op voedseldieren. Evenals Ano/is caroli
nertsis is deze soort in staat een roerloos zittend 
insect als voederdier te herkennen; hij komt er 
omzichtig naar toe sluipen om bet met een snelle 
beet te grijpen, waar de meeste andere soorten 
eerst interesse tonen, als zo'n wasmotvlinder zich 
weer beweegt. Het was ook opvallend hoe rustig 
deze hagedissen op rupsen en spinnen toelopen 
om ze tussen de kaken te nemen, als doorzagen 
ze dat dergelijke dieren zich niet snel uit de 
voeten kunnen maken. 
Ook toonden deze dieren geen paniek, wanneer 
bijvoorbeeld bet terrarium geopend werd. Men 
moest al wei direct de plant of tak waarop de 
Anolis rustte in beroering brengen, om hem te 
verjagen, terwijl Anolis b. bimaculatus onder 
deze omstandigheden al lang tegen de achter
kant van stam of tak plakte om zich te verbergen. 
Een volgende keer wat over deze, grotere Anolis 
van Sint Eustatius. 

L.W. 



Buidell~il~l~ers 
(Gastrotlreca rnarsrrpiata) 

itl. ' " '" R e hum 

Een jaar of vijf geleden ontving ik een prijslijst 
van het Schlangenpark Magg;a waarin o.m. 
tcgen cen vrij !age prijs jongc buidelkikkers, 
Gastrotheca marsupiata, werden mmgeboden. Ik 
aarzelde nict lang. maar bestelde onmiddellijk 
een paar van deze dieren. die enkele dagen 
later per post werden thuisbezorgd. 
Het bleken klcine kikkcrtjes te zijn van ca. 
2Yz em lengte. Aangezien het jonge d ieren 
waren. had ik meteen a l hct vermoeden. dat ze 
nog wei enlgszins zouden groeien. 
Aanvankelijk dacht ik met een paartje te doen 
te hebben. De kikkertjes waren namelijk ver
schi llend gekleurd. Het kleinste was lichtbruin 
met cen donkerbruinc vlckkentekening op rug 
en Hanken, terwijl hct andere een greene grond
kleur had. De keel en buik waren van de voo~ 
kikkers zo gewone vuilbcige kleur. 
Onda nks hun geringe g rootte bleek de lichaams
bouw vrij fors te zijn , en deed denken aan die 
van ooze inheemse Rana-soorten. Oat het 
boombewoners waren blcck wei uit de ferm 
ontwikkelde hechtschijven aan vingcrs en tenen. 
In het terrarium ovcrgebracht. vcrscholen ze 
zich weldra tussen de bladeren van de beplan
ting en in de bladoksels van de bromelia's. 
Daur bleven ze verdcr de gchcle dag zitten. 
doodstil en met gcs loten ogen. waaruit ik con
cludeerde dat Gastrotheca marsupiata. cvenals 
zovele andere boomkikkcrs. cen nachtclijke 
levenswijze voert. En inderdaad. bij het in
vallen van de schemering kwarnen de beide 
buidelkikkertjes uit hun schuilhoeken tevoor
schijn om op onderzoek uit te gaan of er crgens 
iets eetbaars te v inden was. 
Na verloop van enigc tijd blcck da t zc niet erg 
kieskeurig waren wat het menu betreft. Op de 
gebruikelijke kikkerwijze klapten ze hun belle . 
enigszins kleverige tong uit naar alles wat 
insect w as. M eelwormen. wasmotten en -larven. 
v liegen en fruitvliegjes. spinnen enzovoorts; 
alles was van hun gading. Ook kleine regen
wormen werden vlot naar binnen gewerkt en 
zelfs werd er nu en dan naar de poot van een 
voorbijwandelende a nolis gehapt. Maar ze 
hadden al spoedlg in de gaten. dat dit geen 
gcschikt voedsel is en na d ie tijd hcbben zc 
~cen enkel ander terra riumdier lastig gevallen. 
Door de rijkelijk toegediende hoeveelheden 
voedsel groeiden de diertjes voorspoedig op 
tot ze na een paar maandcn kennclijk hun valle 
wasdom hadden bereikt. Hun voorkomen was 
toen min of meer gelijk aan dat van onze in
landse padden, b reed. bijna v icrka nt. en plomp 
en hun lengtc lag dicht bij de 6 em. 

C n•trotl• ecu llurrllll lllttln 0 
fohJ ltl. Dtlll llc luun 

Mijn exempla ren w aren afkomstig uit de buurt 
van Quito. de hoofdstad van E cuador. Wic nog 
iets afweet van de aardrijkskunde-lessen op 
school za l zich hcrinneren. dat Quito zeer hoog 
gelegen is en dat betl'kent. oak in een tropisch 
land. een enorm temperatuursverschil met Jager 
gelegen gebieden. Overdag s tijgen de tempera
turen onder invloed van de daar rijkelijke 
zonneschijn. maar 's nachts da len deze tempera
turen behoorlijk. 
Ook in mijn terrarium da~lt de temperatuur 
's nachts behoorlijk, daar ik a ileen in de zeer 
koude w;ntermaanden 's nachts een kleine ver
warming laat branden. Het bleek mij dat 
Gastroheca marsupiatn ook bij temperaturen 
van ca. 10•c . nag lcvendig is en normale 
eetlust ve rtoont. 
Na ongeveer een jaar klonk op zekere avond 
een vreemd gekwaak uit mijn terrarium. En 
jawel. het was een van de buidelkikkers, die 
met strak gespannen kwaakblaas voor het eerst 
muzikalc neigingen vertoonde. H et kwaken deed 
enigszins denken aan dat van onze inheemse 
boomkikker. H yla nrborea. maar laat zich moei
lijk duidelijk beschrijven. Ik bezat dus in iedcr 
geval een mannetje. Groot was echter mijn 
teleurstclling toen korte tijd la ter het andere 
cxernplaar vrolij k in het concert inviel en daar
mede te kennen gaf. dat ook hij tot het manne
lijke geslacht behoorde. 
Een artikel in het Zwitscrse blad ,.Aquaria", 
van de ha nd van W alter Brenner, dat toen 
echter al een jaar oud was, gaf mij aanleiding 
deze auteur te schrijven. Hij had namelijk in 
dit artikel geschreven. dat hij twec exempla ren 
Gasfrotheca marsupiata bcza t. helaas echter 
twee wijfjcs. Op mij n voorstel om een mannctje 
tegen een wijfje te rui len antwoordde h ij mij, 
da t hij inmiddels reeds cen mannetje had kun
nen krijgen en dat hij een ge lukte kweek van 
deze dieren had gchad . Van deze nakweck zond 
hij mij drie jongc cxcmplaren. waarvan cchter 
het klcinste dicr na kortc tijd doodging. toen 
het o p cen kwade da g van een tak a fviel en 
plat op de buik op cen vlakke steen terecht 
kwam. Een ander cxcmplaar bleek na verloop 
van tijd toch cen mannetje te zijn, maar bij 
het derde d ier o ntwi kkc lde zich enige tijd later 
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een huidplooi op de rug. de buidel, waaruit 
zonneklaar hleek, dat dit in ieder geval een 
wijfje was. 
Maar toen kwam de tegenslag. Binnen drie 
dagen stierven twee mannetjes aan een mij 
onbekende ziekte. Beide vertoonden dezelfde 
krampverschijnselen, hetgeen mij aanleiding gaf 
het overgebleven mannetje en het wijfje apart 
te zetten om eventuele besmetting te voorkomen. 
Het mannetje ging naar de tentoonstelling in 
Breda, die het helaas niet overleefde en slechts 
het wijfje bleef. voorlopig, gezond. Verkeken 
was de kans op nakweek van deze dieren. 
Enige maanden later kreeg het wijfje plotseling 
een lelijke oogontsteking, iets, wat ik nog niet 
eerder bij kikkers had meegemaakt. Terramy
cine-oogzalf bracht hier echter ook weer red
ding, a l leek het erop, dat het dier aan dit oog 
blind zou blijven. Een voortgezette behandeling 
met zalf en toediening van vitamine A-D3 
leidde echter uiteindelijk tot een volledige ge
nezing en sinds die tijd leeft het dier nog steeds 
monter en opgewekt, zij het in zijn soort zeer 
eenzaam, in mijn terrarium. 
De naam buidelkikkers danken deze dieren, 
zoals u begrepen zult hebben, aan de huid
plooien op de rug van het wijfje (zie foto), die 
een soort buidel vormen, waarin de eieren na 
de paring worden opgeborgen totdat de larven 
zich zover ontwikkeld hebben. dat ze in het 
water kunnen worden a fgezet. De gang van 
zaken is dus bij deze dieren iets anders dan 
bij hun soortgenoot Gastrotheca ovifera, waar 
de larven in de buidel blijven tot ze gemeta
morfoseerd zijn. 
Hoewel ik zelf helaas niet in staat was om 
met deze kikkers te kweken, wil ik toch in het 
kort weergeven hoe de voortplanting bij deze 
dieren in zijn werk gaat. zulks naar aanleiding 
van hetgeen Walter Brenner mij hierover 
schreef en ook publiceerde in ,.Aquarien und 
Terrarien", 7e jaargang No. 7. 
De copulatie vond plaats in de late avonduren. 
De eieren werden door het rnannetje ' met be
hulp van de achterpoten in de geopende buidel 
van het wijfje geschoven. De volgende morgen 
vond B r e n n e r nog 24 eieren op de plek 
waar de dieren hadden gepaard. Deze gingen 
echter na twee dagen tot bederf over, evenals 
de eieren die B r e n n e r in water had gedaan. 
In het terrarium van dit paartje buidelkikkers 
bedroeg de luchttemperatuur gemiddeld !5°C. 
en de watertemperatuur l6°C., wat m.i. de 
temperaturen uit hun natuurlijke biotoop vrij 
goed benadert. 
Het wijfje, waarbij na verloop van enige weken 
duidelijke bultjes in de buidel waren te zien 
van de zich ontwikkelende larven, werd ruim 
zes weken na de copulatie overgebracht in een 
terrarium, waar de doorsnee temperaturen ca. 
6°C. hoger lagen. Tien dagen na de overplaat
sing en precies acht weken na de paring werden 
de larven door het w ijfje in bet water gedepo
neerd. Het zat 's morgens nog op het stuk 
schors, dat iets hoven het water uitstak. De 
buidel was toen nog gedeeltelijk geopend en 
aan de randen was duidelijk de korrelige struc-
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tuur van de buidelwand waar te nemen. Ver
moedelijk scheidt deze wand voedsel a f voor 
de zich ontwikkelende larven. 
Op de bodern van het bassin vond Brenner 
78 eieren. die zich nog niet ontwikkeld hadden. 
Enige daarvan hadden kleine staartjes. Deze 
eieren moeten dus tot aan de afzetting nog 
levensvatbaar zijn ge"\'eest, daar ze anders tot 
bederf hadden moeten overgaan. Of zou de 
buidelwand rnisschien ook nog een bederf
werend secreet afscheiden? In het water zwom
men echter 91 goed ontwikkelde larven rond. 
Mogelijk hebben zich, wegens het grote aantal, 
niet aile eieren goed kunnen ontwikkelen. 
De rondzwemmende larven hadden de grootte 
van een erwt en werden in glazen aquaria 
ondergebracht met een waterstand van ca. 
I 0 em en cen temperatuur van ca. 21 oc. Als 
voedsel werd visvoer, gehakte regenwarmen. 
geschaafd vlees e.d. gegeven. En op dit dieet 
groeiden de larven voorspoedig op. zodat reeds 
zes weken na de afzetting door het wijfje de 
eerste kleine kikkertjes probeerden aan land te 
komen. Nog geen week later waren a ile larven 
gemetamorphoseerd. De kleine kikkertjes ver
toonden na de metamorphose een mooie groene 
kleur. 
Daar deze metamorphose eind december plaats 
vend had Brenner met een voedselprobleem te 
kampen. omdat hij aileen maar over kleine 
meelwormen uit eigen kweek beschikte. En 
ziedaar. de kleine Gastrotheca's namen met dit 
voedsel genoegen en reeds na enige dagen 
waren ze in staat om een middelgrote meelworm 
te verorberen. Op dit eenzijdige dieet ontwik
kelden de dieren zich voorspoedig. wauruit wei 
blijkt hoe gemakkelijk Gastrotheca marsupiata 
zich in gevangenschap Jaat verzorgen. 
Hoewel deze buidelkikkers overdag doodstil in 
een hoekje zitten weggekropen, zijn het, mede 
door hun gemakkelijke verzorging, ideale terra
riurndieren, die door hun bijzondere ,.broedver
zorging" tot een zeer interessante soort behoren. 

For •ummary •ee page 56 



De berberskink 
R. Legger- Leeuoonrden !lle t foto ean d e sehrijeer 

Nadat wij laatst in een nieuwe prijslijst van een 
dierenhandel weer eens Berberskinks ( Eumeces 
schneideri algeriensis} zagen aangeboden. leek 
het ons nuttig en intcrcssant voor mede-lief
hebbers. onze tweejarige ervaring met deze die
ren in het kort te schetsen. 
Allereerst, om teleurs telling te voorkomen: het 
zijn geen showdieren. Hoewel mooi van kleur. 
grijspaars met oranje bekranden en overdwarse 
zwart-wit getekende rugstrepen. is hun ge
woonte. zich voornamelijk in de stille morgen
uren te vertonen. aanleiding tot bovenstaande 
waarschuwing. Wilt u ze graag aan bezoekers 
vertonen. dan dient u ze iedere keer min of 
mcer uit te graven, want deze dieren zijn bc
trekkclijk schuw en s lapen daarbij vee!. vooral 
in de namiddag en in de avond. 
Niet boos van karakter blijven de dieren. mede 
door hun angstreacties. onbetrouwbaar waar 
het hun bijtlust betreft. 
Na twee jaren dagelijkse omgang is een van 
onze twee dieren nu zover dat hij voedsel uit 
de hand voorzichtig aanneemt. De andere blijft 
een ongenaakbare individualist! 
De huisvesting moet een groot oppervlak heb
ben met vee! zand. waarin ijverig wordt ge
graven. De hoogte van hct terrarium is van 
minder belang. Klimmen doen deze dieren a i
leen. als het hun niet te mocilijk wordt gemaakt. 
Enige schuingeplaatste stukken tak tegen cen 
kurkschors achtergrond zal wei in de behoefte 
voorzien. 
De bodem zelf houden we het liefst vrij. daar 
het schoonhouden zulks vercist. Het vu:le zand 
(het moet beslist duinzand zijn!) . kan door 
middel van een zeef of oude schuimspaan wor
den gezcefd, waarbij het droge en schone zand 
direkt in de bak terugkomt. Oat h:erbij soms 
een skink wordt bedolven geeft niets; de dieren 
halen onder het zand even gemakkelijk adem 
als erboven. Soms graven ze zich diep onder en 
lijkt het terrarium verlaten. Vaak vraagt men 
ons waarom wij de lampen toch onnodig Iaten 
bran den! 
Een grote zorg is het wa te rbakje waaruit af 

en toe omzichtig een lik wordt genomen. Vaak 
is een open model. zelfs in een hoog voetstuk 
ingemetseld. vol met zand gestoven en moet 
dan schoongemaakt en bijgevuld worden. wat 
vooral tijdens een weekend-afwezigheid verve
lend kan zijn. Misschien voldoet een opgehangen 
vogeldrinkglas beter. maar dit lijkt ons weer 
niet zo'n fraai gezicht in een omgeving waar 
a lles zo natuurlijk mogelijk meet zijn. 
Onze verwarming bestaat uit twee 40 Watt 
lampjes. mignonfitting. met als reflector losse 
aluminium kapjes van een foto-flitsapparaat. 
Een ervan is hoven cen gemetscld lavastenen 
hoi gemontecrd en tussen het andere is een 
kleine thermostaat geplaatst, die deze lamp doet 
uitgaan als de algehele temperatuur hoog ge
noeg is geworden (30° C). 
Om het steeds ondergraven te voorkomen, heb 
ben wij een plat stuk lavasteen op een hoef
ijzervormig stuk beton gemetseld en de dieren 
hebben nu een prach tig hoi. direkt onder een 
schijnwerper, zodat ook onder de steen een 
vrij hoge temperatuur heerst. De behoefte om 
zich door ingraven te verschuilen. waarbij soms 
het hele interieur op losse schroeven komt te 
staan, blijkt daarmee te zijn vervallen en de 
bak houdt een netter aanzien. 
De in het zand aangebrachte stukken kienhout 
worden niet vastgezet, daar dit het schoon
houden van het zand door zeven belemmert. 
Een Jesse, doch zware decoratie voldoet daar
om beter; men vergete niet, dat volwassen ber
berskinks tussen 40 en 60 em lang zijn. en bij 
goede voeding tamelijk zwaar kunnen worden. 
Wat de voeding aangaat het volgende: 
Het liefst worden huisjesslakken verorberd, 
waarbij het huisje in de bek zo wordt gedraaid, 
dat deze met een fikse beet te verbrijzelen is, 
waarna de inhoud, door de la nge rode tong met 
snelle bewegingen van schelp en zand ontdaan, 
naar binnen wordt gezogen. 
Meelwormen. waarvan de donkergekleurde het 
meest in trek zijn, worden geprefereerd, ook de 
poppen ervan. b6ven de reeds uitgekomen ke
vers. 
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In de wintermaanden nemen de dieren ook wei 
rauw vlees of gehakt; dit laatste mag dan niet 
gekruid zijn. Bij het voeren met enige grate 
regenwormen viel het op, dat deze blijkbaa~· 
voor kleine slangetjes werden aangezien. De 
skink grijpt ze namelijk bij de kop en slingert 
ze dan snel heen en weer, alsof er een wervel
kolom moest worden gebroken. Meestal scheurt 
de worm bij deze behandeling in twee stukken, 
waarvan het wegvliegende stuk dan wordt ver
geten. 

Kleine salamanders worden prompt doorgebeten 
en kikkers schijnen wei de nieuwsgierigheid 
maar niet de eetlust op te wekken. 
Meer succes hebben kleine eieren van b. v. tor
telduiven, parkieten en kanaries. Na de clop 
hiervan tegen de bodem te hebben gekraakt, 
verdwijnt de inhoud door likken met smaak naar 
binnen. Dooiers van kippe-eieren zijn oak erg 
in trek, maar geven door hun grootte veel 
rommel. terwijl er oak teveel verloren gaat. 
Heel onverwacht kunnen de dieren trek in ba
nanen krijgen. Daarom is het goed om af en toe 
een proef daarmee te nemen. 
Gladde rupsen gaan er in als koek, maar grate 

naakte slakken zijn niet lekker genoeg. mis
schien als noodhapje bij flinke hanger. 
Na alles te hebben geprobeerd en weer ver
worpen, vonden wij als beste oplossing voor 
het vitamine A- en D-probleem het volgende: 
Tijdens of na de maaltijd druppelen wij de vi
tamine-olie op de snuit van het dier en wei 
op de neusgaten. Hierdoor gaat er praktisch 
niets verloren en na enig proesten en likken is 
er voldoende opgenomen. Aile andere, vrij
willige methoden werden genegeerd, alsmede 
ingesmeerde prooidieren, of geinjecteerde meel
wormen. 
Het is raadzaam weinig te ventileren, omdat de 
Iucht van de dieren nu niet bepaald prettig is; 
het heeft veel weg van een leeuwenkooi! Een 
en ander hangt natuurlijk af van de netheid van 
de eigenaar. 
Tot zover dan onze ervaringen met de Berber
skinks. 
Er zou nag veel meer te vertellen zijn, maar 
het bovengeschetste lijkt ons voldoende om 
enige belangstelling bij de liefhebbers te wekken 
en een globale beschouwing te geven over de 
verzorging en de gedragingen van deze niet 
moeilijk te houden skinks. 

Ervaringen met Natrix maura 

D. de J!'rie•, 's-Gra11e11laaae 

Sedert ongeveer een jaar verblijft nu in een van 
mijn terraria een Natrix maura. In dat jaar is 
het dier slechts enkele centimeters Ianger ge
worden - nu iets meer dan 50 em - maar 
wei opmerkelijk veel forser. De bak waarin ik 
het dier houd, is ingericht met turfmolm, een 
bassin en een hoi van kurkschors. Tevens liggen 
er enige stukken gedroogd mas in. De achter
wand bestaat uit dunne stukjes leisteen, welke 
door middel van een schroef er dwars doorheen 
op hun plaats worden gehouden. In een hoek 
is een plek zand, waarop de lamp gericht staat, 
zodat dit een lekker warm zonneplekje is. 
De begroeiing van het terrarium bestaat uit 
slechts een enkele plant, waarvan ik u helaas 
de naam niet kan noemen. Deze plant ziet er 
nogal teer uit, maar toch weerstaat hij de vrolijke 
kruiptochten van de slang uitstekend, al moet er 
wei bij vermeld worden, dat ik de plant met een 
touwtje heb opgebonden. 
V roeger verdroogden de plan ten steeds, maar 
nu heb ik daar wat op gevonden. Ik zet de 
plant namelijk in een potje en dit potje gaat 
weer in een grater potje, dat met cement is be
streken om de rode kleur te maskeren, waardoor 
het minder opvalt. Dit geheel zet ik in het bas
sin, zodat de beide patten de gehele dag water 
opzuigen, waardoor de plant goed vochtig blijft, 
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maar toch niet te nat wordt. Op deze wijze 
geplant, groeien de planten als kool. 
De slang nu, laat zich, als het niet al te koud is. 
overdag veelvuldig zien. ofschoon hij gelegen
heid genoeg heeft om zich te verbergen. Hoewel 
deze soort volgens de literatuur een typische 
waterslang is, heb ik mijn dier nog nooit in het 
bassin zien liggen; misschien komt dat, omdat 
ik elke dag de turfmolm besproei, zodat de bak 
vaak helemaal vochtig is. Volgens de lectuur 
bestaat het voedsel uit kikkertjes, visjes en zelfs 
wormen, die de slang levend tot zich neemt. 
Ik voeder echter, en ik ben niet de enige, in 
hoofdzaak met dode prooi: stukjes wijting en 
gefileerde kabeljauw, die ik aan een breinaald 
of aan een draadje voor de neus van de slang 
op en neer laat bungelen. Hij komt er dan 
meteen tongelend op af, waama ik hem het 
stukje vis laat achtervolgen en ten slotte grijpen. 
De breinaald trek ik er dan gewoonlijk uit; het 
draadje knip ik af. De slang neemt zelfs gehakt 
en nog wei uit de hand. wat hij trouwens bij 
stukjes vis ook wei aandurft. Wil men het dier 
echter grijpen, dan vlucht het snel onder heftig 
sissen. 

Het is een prachtig en goed te houden slangetje, 
dat ik Ieder kan aanbevelen. 



Bij enige routge nfoto's 
-van r e ptiele n 

Dr. JJ1• B . S a clo&- 8 11eloloe 

Het is misschien ook voor de liefhebber wei 
eens interessant om te kijken naar enige riint
genfoto's van terrariumdieren. Het is steeds 
weer interessant om te zien hoezeer dezc dieren 
aan hun levenswijze zijn aangepast. Zo is bij 
een Gordelhagedis, Cordylus giganfeus. niet 
a ileen de pantsering te zien. maar als men een 
blik slaat op het inwendige van het d ier. ziet 
men dat ongeveer een derde van het lichaam 
gevuld wordt door de twee longen. waarbij de 
rechter longzak iets Ianger is dan de linker. 
De donkere vlek in het achterlichaam wordt 
gevormd door de ingewanden. Hct hart. dat 
ongeveer tussen de opperarmen ligt, is niet 
goed te zien. Een dergelijk beest, dat zijn Ieven 

Cordylua glgar~Cefl& 

op de aardoppervlakte doorbrengt. kan met be
trekkelijk weinig ademhalingen aan zijn zuur
stofbehoefte voldoen. Zo bevindt het dier zich 
in een iets opgerichte, onderzoekende houding. 
waarbij slechts de keel en mondbodem voor de 
ademhaling in beweging zijn. Heel a nders is het 
bij de Ertshazelworm, in dit geva l Chalcides 
ocellatus. Het gedrongen lichaam is aangepast 
aan het Ieven in het zand. De extremiteiten zijn 
maar klein, terwijl het spoelvormige lichaam 
met de gespierde staart de op zwemmen gelij
kende voortbeweging door het zand moet be
werken. De longen, a ls Iichte. luchtgevulde 
zakken waarneembaar, zijn naar verhouding 
tamelijk klein. Zo'n dier moet natuurlijk vaker 
Iucht ademen en daarvoor steeds aan de opper
v lakte komen. Het is ook daarom. dar deze 
hagedissen zich gaarne ophouden tussen rul , 
grof zand en steentjes of onder s truiken, hak
hout en dergelijke. 

Chalcldw• ocf'lln lfl s 

De rontgenfoto van een Baardagaam, Amphi
bolurus barbatus. ziet er weer heel anders uit. 
Op het ogenblik van de opname bevond het 
dier zich juist in staat van opwinding en had 
de keel opgezet. Duidelijk is te zien, dat dit 
bewerkt wordt door het tongbeen. Daarachter 
ligt het hart met zijn grote kamers en aders. wat 
verder nog naar achter de maag en de darmen. 
terwijl de bovenste lichaamshelft de ver uiteen
staande ribben en de luchtruimte laat zien. 
De mogelijkheid om zich op te blazen gaat nog 
verder bij het kameleon. Bijna zou men kunnen 
zeggen, dat viervijfde dee! van de lichaams
hoogte Iucht is. Daarom is het zulke dieren ook 
mogelijk zich in staat van opwinding in volume 
tot het drievoudige te vergroten. Duidelijk te 
zien is de benige schedel met de grote oogkas 
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en de diep ingesneden , welgetande bek. Daar
onder is als schaduw waarneembaar het tong
been met de tong. die a ls een bijeengeschoven 
kous daarop ligt. Ook hier valt het betrekkelijk 
grote hart a ls donkere vlek op. In nauwelijks 
zichtbare lijnen tekenen zich de grote bloed
vaten en spijsverteringsorganen af in de ove
rigens met Iucht gevulde lichaamsholte. Aan de 
buikzijde bevinden zich de da rmen en geslachts
organen; in dit geval betreft het een wijfje. 
Omda t de rontgenstralen ook door de tak drin
gen waarop het dier zich vastgeklemd heeft. 
zijn de vier grijpvoeten duidelijk te zien. Na
tuurlijk bevindt zich niet steeds zoveel Iucht 
in de luchtza kken. In rusttoestand worden deze 
leeggeblazen. zodat het dier er dan veel dun
ner en kleiner uitziet. 

Clannaeleo cl•ant elern• 

Een netje voor w e ideplar1ktor1 
G. S. e>an IJI'IIflfte ll - f:lr~ tfi10ven 

Op het ogenblik. het is eind mei dat ik dit 
schrijf. zijn voor ons terrariumhouders de voed
selproblemen met onze dieren weer geweken. 
We kunnen weer met een net in wegbermen en 
dergeHjke ons zogenaamde ,.weideplankton" be
machtigen. In oude jaargangen van LACERTA 
had ik hierover het een en ander gelezen. Zo 
werden er waardevolle tips gegeven over de 
a fmetingen van dit net. De opening moest mi
nimaal 30 x 30 em bedragen; het dock moest 
met behulp van ringen aan de beugel worden 
bevestigd. T oen ik a l deze aanwijzingen nauw
keurig had opgevolgd, bleek een dergelijk net 
uitstekend te voldoen. Wanneer ik het 20 tot 
30 mete r had voortgesleept door het hoge gras 
van bermen of weiden, zat het inderdaad vol 
met vliegjes, spinnetjes en kevertjes. Door mijn 
onhandigheid bij het overladen van al dit heer
lijks in flessen met een schroefdeksel, ging ech
ter gewoonlijk 'n 60% van de vangst weer 
verloren . Nu geeft dat betrekkelijk weinig, om
da t je immers dan nog een keer het net door 
het gras kunt ha len en dan komen de dieren 
toch wei aan hun trekken, maar ik vend het 
onverdraaglijk dat juist de dikste vliegen een 
geed heenkomen zoch ten en vonden. 
Daarom heb ik het volgende gedaan: van een 
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net met een opening van 30 x 30 em en een 
diepte van 50 em, heb ik de spitse punt a fge
knipt. waardoor een opening van 4 x 6 em 
ontstond. Deze wordt dichtgebonden met een 
elastiekje voor de vangst en nadat een geheel 
gezelschap in het net is bijeengebracht. tik ik 
tegen de beugel zodat a ile insecten onder in 
de punt terechtkomen. Dan houd ik het net met 
de hand halverwege de beugel en de punt dicht. 
zodat de vangst vrijwel geheel tussen hand en 
elastiekje gevangen zit. Da n verwijder ik het 
elastiekje, steek de punt van het net in een 
fles en schud de insecten uit het net. 
Thuisgekomen gaat in iedere fles een watje met 
zwavelether, waardoor aile insecten bedwelmd 
worden. Ik kan dan het gehele gezelschap op 
grootte sorteren en over de diverse bakken dls
tribueren. De bedwelmde insecten komen na 
ongeveer 10 mi nuten bij en worden dan gecon
sumeerd. 

Bij het bedwelmen meet even opgepast worden: 
Blijft het watje met zwavelether te la ng in de 
fles, dan gaan de insecten dood. Ik verwijder 
steeds het watje als het laatste vliegende in
sect bij schudden van de fles van de wand Villt 
en met trekkende poten blijft liggen. 

1203 E. M. P. Vrenken - Koes traat 72 - Tilburg 
1204 J nn van Dijk - Stntionsstraat 28 - Alphen a /d 
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1205 B. Trimp - Copernicusstraat 1 - Amersloort 

Summary: Some notes on Gastrotheca mar
supiata. These frogs. originating from Ecuador. 
do well in captivity and feed on all kinds of 
insects. On several occasions breeding took 
place in captivity. the male depositing the eggs 
in the pouch of the female. Eight weeks after 
copulating the larvae were deposited in the 
wa ter by the female. The la rvae were fed on 
fishfood. cut earth worms. pieces of meat etce
tera. About 6 to 7 weeks afterwa rds the larvae 
metamorphosed. The small . green frogs were 
then fed on small young mealworms. 


