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Ameiva bifrontata ? 

Zo nu en dan komt bet voor dat wij op de 
frontpagina een dier afbeelde.n waarvan ons de 
naam niet met zekerheid bekend is. Zo ook dit
maal. 
Het betreft bier een bijzonder fraaie hagedis die 
naar tekening en gedrag welhaast een Ameiva
soort moet zijn. Volgens een prijslijst van de 
bekende importfirma Schetty is het Ameiva 
bifrontata. Wij hebben dit evenwel niet in 
Klingelhoffer of elders kunnen achterhalen. 
Mogelijk kunnen een of meer van onze leden 
aan de hand van de afbeelding en de hieronder 
volgende nadere gegevens dit dier thuisbrengen 
en ons de gegeven naam bevestigen, of de juiste 
naam opgeven. 
Het staat vast dat de hagedis afkomstig is uit 
Columbia in Zuid-Amerika, alwaar men het de 
naam Rainbow Lizard, Regenboogbagedis dus, 
heeft gegeven die reeds bet nodige over zijn 
fraaie uiterlijk voorspelt en bepaald niet ten 
onrechte. 
De lengte bedraagt ca. 23 em, waarvan zekcr 
13 em voor rekening komt van de staart. Er is 
sprake van een duidelijk Iichte midde.nstreep 
over ~· rug geflankeerd door twee bruine ban
den. ·De op de foto zichtbare vlektekening is 
geel op een groene tot smaragdgroene onder
grond waarover een oranjeachtig waas. De buik 
en onderzijde van de bek zijn helblauw welke 
kleur ook op de onderzijde van de staart door.
loopt. De ogen zijn amandelvormig en bruin van 
kleur. 
Hoewel over het boude.n van deze dieren slechts 
spaarzame gegevens ten dienste staan weten 
wij wei, dat zij er de typische gewoonten van 
sommige Ameiva- en Cnemidophorus-soorten op 
na houden, die zeer snel kunnen rennen, plot
seling stoppen, even blijven stilstaan en dan 
weer verder gaan. Zij rennen als het ware met 
rukken. Verder zijn het ook gravers, kortom, 
zij doen mij zeer sterk denken aan de Ameiva 
undulata welke in 1960 in een Dink aantal door 
de importdienst uit Brazilie werd ontvangen. 
Hoewel Klingelhoffer schrijft dat deze soort 
niet verder zuidelijk voorkomt dan Costa Rica, 
lijkt het mij wel mogelijk dat zij, evenals haar 
grotere broer, Ameiva ameiva, ook in bet noor
delijk deel van Zuid-Amerika voorkomt. De 
dieren zijn in het najaar van 1963 rechtstreeks 
ontvangen van de Fauna Tropical in Columbia 
en waren toen schitterend van kleur. In ge
vangenschap bleken de kleuren echter terug te 
lopen, vermoedelijk wegens een tekort aan di.
rect zonlicht. Er zijn van de Ameiva bifrontata 
een tweetal exemplaren op formaline beschik
baar voor degene onder onze lezers die een 
determinatiepoging zou kunnen en willen wagen. 

L. C. 



Tbamnophis sauritus 
proximus 

J. Cii•ouoc, Bcrgc 11 op Zoom 

In het voorjaar van 1964 ontving ik van een 
bekende handelaar ,.uit het Zuiden des lands'' 
een zeer groat exemplaar van Thamnophis 
sauritus proximus. Omdat deze soort intussen 
oak jongen gekregen heeft, is het misschien 
wei aardig er bet een en ander van te vertellen. 
Gezien de grootte van bet dier ( thans 95 em) 
de felle kleur en tekening. leek het mij waar
schijnlijk dat het een man was. 
Na enkele maanden besloot ik er nag een 
vrouwtje bij te nemen om te proberen ermee 
te kweken. Inderdaad bleek dit exemplaar veel 
kleiner en fletser van tekening te zijn. 
Ongeveer een uur na aankomst van de nieuwc
ling en nadat deze het nieuwe verblijf grondig 
had ge'inspecteerd. was de paring al in valle 
gang. De eerste weken daarna werd nag ver
schi llende keren gepaard daarna niet meer. 
Van een naderende blijde gebeurtenis was 
echter bij de kleinste slang niets te bespeuren. 
Later bleek dat oak vrij logisch want op 18 
augustus 1964 kreeg de grootste slang twintig 
jongen. 
De temperatuur waarbij de dieren worden ge
houden ligt rond de 20° C. Onder de lamp. 
waar ze graag liggen te zonnen, is de tem
peratuur 10° hager. 
Hoewel ze in het water erg snel zijn. zwemmen 
ze bij mij tach maar zelden. W el gaan ze na 
het verorberen va n een prooi dadelijk drinken. 
De eetlust is van de eerste dag af zeer goed 
geweest en vele kikkers zijn dan oak in hun 
magen verdwenen. De bruine kikker heeft 
daarbij du:delijk de voorkeur. Visjes eten de 
sla ngen bij mij helemaal niet. 
Het vervellen heeft nooit moeilijkheden opge
leverd. wei worden ze bij een aanstaande ver
velling met lauw water besproeid , wa t oak 
a ileen dan op prijs wordt gesteld. 
Tegenover andere dieren is de Tha mnophis 
erg verdraagzaam, Lacerta vivipara klimt ze lfs 
op hun rug om meer warmte op tc vangen. 
Oak een klcine Kaaiman heeft er bij gezeten 
en hoewel ze elkaar duidelijk niet mochten. is 
het tach nooit tot een gevecht gekomen. 
Als er voldoendc voederdieren aanwezig zijn. 
i:1teresseert de ene slang zich niet voor de prooi 
van de andere. Wat op de foto te zien is heb 
ik dan oak slechts een keer gezien. Op dat 
ogenblik had de kleinste slang een vee! te grate 
kikker bij een achterpoot beet. de andere begon 
de kikker toen bij de kop naar binnen te werken. 
Mijn angst dat de slang oak mcc naar binnen 
zou gaan blcek ongegrond, want op bet kritieke 
moment liet hij de poot los. 
Begin augustus verloor de grootstc slang. 
volgens ons dus de man. aile eetlust. Omdat 
hij oak zeer traag werd en a ltijd op de bodem 
bleef liggen, maakte ik me zorgen over zijn 
gezondheid. 

fi'oto : .f. Cij~OIIIV 

G~oot was cchter onze vreugde toen mijn vrouw 
op een avond in het terrarium keek en daar een 
jong slangetje ontdekte. 
Het meest vcrrassende was echter wei dat de 
als man tc bock staande Thamnophis moeder 
geworden was. 
De bevalling heeft ongeveer 2 uur geduurd en 
in die tijd zijn er twintig jongen ter wereld 
qekomen met een lengte van 17-21 em. 
Hoewel iedere geboorte een wonder is. blijkt 
het ter wereld komen bij levendbarende s langen 
tach wei buitengewoon interessant. In door
zichtige verpakking verlaten ze het moeder
l!chaam. na enkele ogenblikken begint het 
kopje te bewegen. doorbreekt het vlies en weg 
zijn ze, helemaal klaar voor de strijd om het 
bestaan. 
Hoe vlug de s langetjes zijn, bleek oak wei toen 
ik een van de pakketjes wilde oppakken om 
het op een gunstiger plaats te fotograferen: bij 
de geringste aanraking schoten ze meteen uit 
hct omhulsel. 
Toen aile jongen tijdelijk werden ondergebracht 
in een ander bakje. waarin enkele heel kleine 
padjes zaten. at een van de slangctjes reeds 
enkele uren na de geboorte een padje op. 
Over de voeding en het o pgroeien der jongen 
wil ik graaq in een volgend artikel meer ver
tel!en. 
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De klenr van 
Mabnya Bibroni (Gray), 1838 

JJI. B er g man•, Amsterdam 

Omstreeks half juni 1963 kreeg ik van de heer 
A. Woudenberg drie skinks, die hij een maand 
tevoren had gevangen in de omgeving van 
het Zwembad te Madras, Oost-India. Met het 
standaardwerk van Smith over de Indiasc 
herpetofauna konden de dieren spoedig worden 
gedetermineerd. Ze behoren tot de soort Ma
buya bibroni (Gray). Deze soort komt voor 
langs de oostkust van India van zuidelijk Orissa 
in het noorden, via Madras en Madoera tot 
Trava ncore in het zuiden, en op Ceylon. 
In de kleurbeschrijving is Smith summier en 
bepaald onvolledig. H et is aan te nemen dat 
hij slechts over geconserveerd materiaal be
schikte. Zes exemplaren van deze soort in de 
verzameling van het Rijksmuseum van N a tuur
lijke Historie te Leiden (no. 2585), welke ver
geleken met de levende dieren belangrijk aan 
kleur hebben ingeboet. beantwoorden al meer 
aan de beschrijving van Smith. Het leek 
me nuttig, een kleurbeschrijving te geven van 
de levende dieren. 
De grondkleur van de kop boven de labiaal
schilden. van de rug en van de bovenzijde van 
de staart is Iicht olijfbruin. 
Op de frontoparietaalschilden ( d.i. tussen de 
ogen) begint een lichtgele vertebrale band die 
bij jongere dieren doorloopt tot aan de staart
basis (fig. I ). Deze band wordt over z'n ge
hele lengte geflankeerd door twee donkerbruine 
banden. Een dorsolaterale band in dezelfde 
kleur loopt van de nasaalschilden tot aan de 
achterpoot. Deze banden worden door Smith 
als zijnde 'zwart' vermeld. 
De vertebra le band, de flankerende banden en 
de dorsolaterale banden verdwijnen bij het 
ouder worden van de dieren op het achterste 
gedeelte van het lichaam en blijven volgens 

1:1g. 1. Mabuya Bibronl (Gray) 
Foto /U, 11an Reknm 

mijn waarneming slechts duidelijk op het voorste 
derde gedeelte van het lichaam. Er blijven 
slechts heel kleine donkere en Iichte vlekjes 
achter a ls aanduiding van de vroegere banden 
(fig. 2). Deze verstrooide-vlekjcstekening is bij 
jonge en bij oudere dieren ook op de bovenzijde 
van de staart min of meer duidelijk. 
Rond de inplanting van de achterpoot blijft 
echter steeds een diepbruine kleur aanwezig. 
De grondkleur van de flanken is witachtig. 
Van onder het oog, over de voorpoot heen tot 
a an de lies, loopt een fel oranje band (fig. 3 ). 
Deze kleur verdwijnt bij dieren in alcohol ge
heel. dit is misschien de reden waarom ze 
door Smith niet genoemd wordt. Het betreft 
hier geen broedkleed. mijn dieren hebben deze 
flankband het hele jaar door. Zoals men wel
licht weet, hebben de mannetjes van M abuya 
m. multifasciata (K u hI ) een broedkleed dat 
bestaat uit een oranjerode vlek achter de voor
poot of zelfs een hele flankband in die kleur. 
De poten zijn Iicht roodbruin bovenop, de 
achterpoten vertonen bovendien een aantal bijna 
ovale geelwitte vlekjes, die naar het lichaam 

lle t dler """ fill• 1, in deeeml1e r 1964 foto J. llonde r 11 
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toe groter worden. Op het d ijbeen is de grond
kleur met donkerbruin vermengd, hetgeen de 
v lekjes nog duidelijkcr doet uitkomen. Alhoewel 
deze opvallende tekening in alcohol grotendeels 
bewaard blijft. wordt ze door Smith niet ge
noemd. De o nderzijde van kop. lichaam. poten 
en s taar t is witachtig . E en o nderscheidings
kenmerk voor de vcle Mabuya-soorten in In
dia is het aantal kielen op de schubben. en 
voOits de verspreiding over het lichaam van 
deze gekielde schubben. Bij M abu ya bibroni 
hebben de dorsale en latera le schubben 5 tot 
7 kielen bij jongere dieren kan dit aantal 3 zijn. 
Als afmetingen geeft Smith voor deze soort 
50 mm. voor de afstand snuitpunt-geslach ts
opening en 65 mm voor de afstand geslachts
opening-staartpunt. 
M ijn exemplaren werden gevangen o nder strui
ken waarin Ca/otes versicolor (Da u d i n) 
voorkwam. 
T ijdens de bootreis naar Nederland is gebleken 
dat deze combinatie in het terra rium geen 
gunstige is. Een skink werd door een C alotes 
doodgebeten. 

Flf.( . . 'J. Een c lo8e -up van d e ortwje flrmkbnnd. 

SU MMARY 

In comparison with the colours of three liv ing 
specimen of Mabuya bibroni (Gray) from 
Madras. India, the description by M. A. Smith 
in his above-mentioned list tu rned out to be 
incomplete. 
It is li kely that Smith had the disposal o f pre
served animals only. since his description fu lly 
agrees w ith the colo urs o f six specimen of 
Mabuya bibroni in the alcoho l collection of the 
Rijksmuseum van N a tuurlijke Histo ric. Leyden. 
N etherlands (no 2585). 
The three living ani mals. compared with Smith's 
descr iption. show the following d ifferences. 

I. Both the dark stripes along the vertebral 
stripe and the dark dorsolatera l stripes are 
dark b rown and not black. as Smith says. 

Mabuya bibroni kan men het best in een ruime, 
warme bak houden. Ze vechten in een kleinere 
ruimte onderling vrij vee] en ook kleinere 
d!eren van andere soor ten rnoeten het dan 
o ntgelden. 
Het zijn ongelooflijk snelle dieren. die in een 
oogwenk o nder het zand verdwenen zijn. De 
van de kop afstaande lobben v lak voor de 
ooropeningen (fig. 3) verhinderen hierbij mis
schien het binnendringen van vuil in de oren. 
Deze .. oortjes" geven de kop een typisch aan
zien. Vooral toen ik de dieren pas had, hiclden 
ze zich dood als ik ze in de hand nam. Ik 
geloof niet dat het hier shockverschijnsclen 
betreft. daar ze, zo gauw ik ze in het terrarium 
tcrugzctte. hun gewone bewecglijkheid en sncl
heid herkrcgen. 

Litera tuur: M. A. Smith . The Fauna of British 
India, including Ceylon and Burma. 
Reptilia and Amphibia Vol. II , 
Sauria 1935. p. 260. 

f 'oto: J. llorod<!re 

2. A striking orange stripe runs from under 
the eye, above the frontlcg up to the gro:n. 
on both sides (fig. 3). In alcoho l this colour 
disappears w ithin a few weeks. It is not 
mentioned by S mith. 

3. The upper side of the legs is reddish brown. 
the hindlcgs are moreover covered with 
small , suboval, yellowish-white spots. Ncar 
the body these spots become somewhat la rger 
and here they are bordered with dark brown. 
Although it does not disappear in alcohol, 
the pattern of the legs is not mentioned by 
Smith. 

The animals lived in captivity for almost 2 1 
months. During this period the stripes on the 
back a nd the dorsolateral stripes faded a way 
on the hind part o f the back. as is illustrated 
in the figures I and 2. which respectively were 
taken in june 1963 a nd december 1964. 
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Kan een hepaald instinct 
hti de voortplanting van amphihieen 

onthreken? 

Prof. Dr. A.. Slolh, Amslerdam 

Ook bij de voortplanting van de Amphibieen 
wordt de voortplanting verwezenlijkt door een 
bepaalde geheimzinnige kracht, die men instinct 
heeft genoemd. Vragen wij ons af, wat men 
precies onder instinct heeft te verstaan, dan 
blijkt dit nog niet zo gemakkelijk te zijn. Vroe
ger heeft men wei gemeend, dat juist bet instinct 
een essentieel verschilpunt zou vormen tussen 
bet dier en de mens. Het instinct werd toen 
omschreven als een algemene, nooit falende, aan
geboren kennis, die bet dier tot zijn handelingen 
vermocht aan te drijven. De mens zou daaren
tegen tot zijn daden worden gebracht door een 
zuiver verstandelijk overleg. Tegenwoordig heeft 
men echter leren inzien, dat ook de mens in veel 
gevallen wordt gedreven door driften, die eigen
lijk bij het dierlijke instinct moeten worden 
ondergebracht. terwijl anderzijds het dier soms 
blijk geeft van een zeker overleg en bijgevolg 
tot op zekere hoogte een vorm van intelligentie 
moet bezitten. Het onderscheid bleek ten slotte 
lang niet zo eenvoudig te zijn als men aanvan
kelijk meende. Vaststaand is in ieder geval bet 
feit, dat de instincthandeling steeds is aan
geboren en op een bepaald belangrijk doel is 
gericht, namelijk zelfverdediging, levensonder
houd of bescherming van de nakomelingschap. 
Natuurlijk kan men niet alles, dat aangeboren 
is, als een echte instincthandeling beschouwen. 
Zo is bijvoorbeeld bet voortbewegingspatroon 
van een salamander of kikker wei degelijk aan
geboren. maar aangezien het niet op een be
paald doel is gericht, kan men het op zichzelf 
met geen mogelijkheid als een instincthandeling 
beschouwen. Dit neemt echter niet weg, dat bet 
zwemmen in dienst van een bepaald instinct kan 
trcden. 
De instincthandelingen blijken nu een viertal al
gemene eigenschappen te vertonen. In de eerste 
plaats zijn ze doelmatig, hetgeen men prachtig 
gedemonstreerd kan zien bij bet schuimnest van 
Rhacophorus reinwardtii, de huidalveolen in de 
rughuid van Pipa pipa en de ontwikkeling in 
de keelblaas van de mannelijke Rhinoderma 
darwini. Vervolgens zijn ze aangeboren en wor
den ze niet verworven door ervaring of imitatie 
van andere dieren, hetgeen zonder meer dui
delijk is bij de voortplantingshandelingen, die 
onmiddellijk in een verbazingwekkende perfectie 
worden uitgevoerd. In de derde plaats zijn ze 
kenmerkend voor de soort en niet voor bet indi
vidu, dat de handelingen uitvoert. De balts
handelingen van de Kamsalamander (Triturus 
cristatus}, de Kleine Watersalamander (Triturus 
vulgaris taeniatus) en de Axolotl ( Ambystoma 
tigrinum) zijn volkomen met elkaar vergelijkbaar 
en hetzelfde geldt voor bet afzetten van de zo
genaamde spermiophoor. de gelatineuse massa, 
die de zaadcellen of spermien bevat. maar toch 
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treft men bij onderlinge vergelijking bepaalde 
verschillen aan. T enslotte worden de instinct
handelingen niet begrepen door het individu. dat 
deze uitvoert. Zelfs het doel, waarop de han
delingen gericht zijn, is hem volkomen onbekend. 
Dit laatste is de oorzaak, dat in bepaalde ge
vallen. vooral als de mens ingrijpt in de orde 
van de natuur. instincthandelingen hun doel
matigheid volkomen verliezen en zinloos of zelfs 
bijzonder schadelijk worden. Het individu voert 
deze handelingen immers blindelings uit. hetgeen 
in het normale geval tot een goed doel zou heb
ben geleid. Ook het feit. dat de zogenaamde 
sleutelprikkel. dat wil zeggen de waarneming 
die de instincthandeling oproept, in veel ge
vallen niet scherp genoeg bepaald is, veroor
zaakt vaak ondoelmatige handelingen bij bet 
dier. Zo hebben wij indertijd eieren van de 
Axolotl. die op de afvoerbuis van het filter
apparaat waren afgezet, te gronde zien gaan 
ten gevolge van de krachtige waterstroming. 
Nu blijken instincthandelingen te worden op
gewekt door een waarneming of gewaarwording 
van uitwendige oorsprong (bijvoorbeeld een 
vijand, een partner voor de paring of een 
voedselobject), dan wei van innerlijke oor
sprong (bijvoorbeeld sexuele geprikkeldheid, het 
lichamelijk gevoelen van honger of iets anders). 
De genoemde waarneming roept een gevoel op 
(vrees, lust of woede) en dit gevoel is weer de 
oorzaak van een drang of een streven: tot aan
vallen, tot vluchten. tot verzorgen van de 
jongen, en deze drang uit zich ten slotte in de 
daarbij aangepaste instincthandeling. Samen
vattend kunnen wij zeggen, dat bij de instinct
handeling de noodzakelijke prikkel door de bui
tenwereld geleverd wordt, terwijl ook het doel 
van de instincthandeling geheel en al in de 
buitenwereld is gelegen. 
Van de instincthandelingen bij Amphibieen heb
ben wij verschillende voorbeelden gegeven, maar 
elke terrariumliefhebber zal deze reeks met nog 
verschillende voorbeelden kunnen aanvullen. Het 
Ieven van onze Amphibieen hangt werkelijk van 
aile mogelijke instincthandelingen aan elkaar en 
zou zonder deze handelingen gewoonweg on
denkbaar zijn. Bestaat nu de mogelijkheid, dat 
in sommige gevallen een bepaalde instincthande
ling ten enenmale ontbreekt? In theoretisch op
zicht is dit zeker denkbaar. Zo goed als men 
een afwijking op lichamelijk gebied kan hebben, 
bijvoorbeeld het ontbreken van een oog of een 
extremiteit, kan men ook wei degelijk een afwij
king hebben op geestelijk gebied. Is echter het 
ontbreken van een bepaald instinct ook in de 
praktijk verwezenlijkt? Laten wij aanstonds op
merken, dat wij bij de Amphibieen. waarmee we 
hebben gekweekt, in verreweg de meeste ge
vallen bet no:-male patroon van instincthande-



lingen hebben aangetroffen. Een doodenkele 
keer werd echter een afwijking gevonden en het 
leek ons niet onaardig om die gevallen in 
'Lacerta' te signaleren. Zo hebben wij bij hct 
bestuderen van het voortplantingsgedrag van de 
Axolotl( Ambystoma tigrinum) een mannelijk 
dier waargenomen, dat geen spermiophoor op de 
bodem afzette. De baltshandelingen vonden op 
de normale wijze plaats en het zag er dan ook 
naar uit, dat de kweek geen enkele moeilijkheid 
zou opleveren. De man zocht telkens het 
vrouwtje op en kwam met haar in contact door 
met zijn snuit haar lichaam aan te raken. Her· 
haaldelijk hadden wij reeds met axolotls ge· 
kweekt en we wachtten dan ook vol vertrouwen 
op het verschijnen van de kleine sperma·massa, 
dle door het vrouwtje met behulp van de cloaca 
zou moeten worden opgenomen. Wat er echter 
ook gebeurde, dit laatste kregen wij in het 
geheel niet te zien. Het verschijnen van de sper· 
miophoor bleef een wensdroom en de kweek 
liep op een mislukking uit. Toen een volgcnde 
maal met dezelfde dieren een nieuwe kweek· 
poging werd ingezet, kregen we dezelfde mis· 
lukk.ing. 
Misschien nog merkwaardiger was het geval 
van de Vroedmeesterpadman ( Alytes obstetri· 
cans), die weigerde om de eisnoeren rood zijn 
achterpoten te wikkelen. Wellicht had de man 
in iets ongewoons aanleiding gezien om van 
zijn handelingsschema af te wijken. De mogelijk· 
heid bestaat naar ooze mening echter ook. dat 
wij hier te doen hebben met een gebrek aan een 
bepaald instinct. Normaliter is dit instinct aan· 
wezig en verloopt alles voigens het plan en wei 
uiterst doelmatig, maar in dit geval ontbreekt 
het bepaalde instinct. zoals ook een orgaan of 
een dee] van een orgaan kan ontbreken. 
Gebrek aan instinct werd ook verschillende 
malen bij Zoogdieren aangetroffen. Zo hebben 
wij tijdens ooze expedities in Canada en Alaska 
kennis gemaakt met de zogenaamde Oeverbever. 
die in tegenstelling met de Gewone Bever zich 
niet aansiuit bij de kolonie en een volkomen 
solitair Ieven leidt. Hij doet niet mee aan de 
bouw van de dam en het nest en bewoont door· 
gaans een goed tussen de boomwortels gelegen 
hoi in de oever van de rivier. Nu blijken er 
onder de trappers en de lndianen twee opvat· 
tingen te bestaan met betrekking tot de oever· 
bever. Volgens de eerste opvatting slaagde het 
dier er niet in om een geschikt vrouwtje te 
vinden en met het oog daarop zou hij de kolonie 
hebben verlaten of werd hij eruit verdreven om 
vervolgens een eenzaam vrijgezellenleven te 
gaan Ieiden. Het gedrag van de oeverbever in 
de paartijd pleit zeer zeker ten gunste van deze 
opvatting, want niemand was ooit zo druk bezig 
om een vrouwtje te zoeken als hij. Tech vindt 
hij nooit een vrouwtje en hij meet uiteindelijk 
weer in aile eenzaamheid naar zijn oude, ver· 
trouwde hoi terugkeren. Hij wordt doorgaans 
heel wat gemakkelijker gevangen dan de andere 
bevers en men zegt wei, dat het komt omdat hij 
verlaten en levensmoe is. 

wordt vervolgd 

W ormbestrijding 

Meermalen is aan de sectiedienst gevraagd om 
een veilig en goed wormbestrijdingsmiddel. Uit 
de literatuur is gebleken, dat Vermizym aan 
deze eis voldoet. Het is echter niet in Neder· 
land verkrijgbaar, reden waarom de sectiedienst 
het heeft geimporteerd en ter beschikking stelt 
van Lacerta·leden. 
Voor een juist gebruik lijkt het mij nuttig u 
iets te vertellen van de parasieten die bij rep· 
tielen kunnen voorkomen. 
Het Vermizym is uitstekend werkzaam tegen 
nematoden-infectie, dit zijn de zogenaamde 
draadwormen. Deze wormen worden zeer veei 
in de darmen van reptieien gevonden; er be
staan ca. 500 soorten van! Zij Ieven voorna
melijk in de dunne darm; enkele soorten in de 
slokdarm, in de maag en zelfs in de Iongen. 
Weinig exemplaren in de darm geven geen ver
schijnselen, zijn het er echter vee) dan treden 
verstoppingen op, of stoornissen in de bloeds· 
omloop, dan wei andere ziekteverschijnselen. 
Het is ondoenlijk alle wormsoorten te beschrij· 
ven; geinteresseerden zai ik echter graag op 
hun vragen antwoorden. 
Het Vermizym is een plantaardig fermentpre
paraat en als zodanig giftvrij. Het lost de op· 
perhuid van de worm op, waarna het inwendige 
door de lichaamssappen wordt verteerd. Daar· 
door zult u bij de uitscheiding geen wormen 
aantreffen. Ook de wormeieren worden aange· 
tast. Door de onschadelijkheid van het middel 
kunnen ook jonge of zwakke dieren het zonder 
bezwaar toegediend krijgen. Het is wei aan· 
bevelenswaard om gedurende de wormkuur 
geen voedsel aan de dieren te geven. 
De dosis bedraagt per dag voor kleine dieren 
een half tablet, voor grotere dieren een heel 
tablet. Voor zeer grote dieren geldt een andere 
dosering, die op aanvrage gaarne verstrekt 
wordt. De kuur duurt 2 tot 3 dagen, waarna, 
indien geen verbetering optreedt, nogmaals een 
kuur gegeven kan worden. 
De voordelen van Vermizym zijn: 1. het doodt 
de eieren, jonge en oude wormen; 2. de kuur is 
van korte duur; 3. er zijn geen ongewenste 
nevenwerkingen: 4. het middel is in water op· 
losbaar of het kan fijngemalen resp. in tablet· 
vorm ingegeven worden; 5. de dosering is een· 
voudig. 
De prijs van de tabletten bedraagt f 0,25 per 5 
stuks plus een postzegel voor antwoord. Bij 
bestelling van tabletten zai ik gaarne een be· 
schrijving van de verschijnselen ontvangen, met 
de naam en de grootte van het dier, opdat zo 
nodig per geval nog een nader advies kan wor
den verstre kt. 

Voederdleren 

A. Groenteman, Rotterdam, 
Harddraverstraat 42 b. 

Het adres voor het bestellen van vliegenpoppen 
is gewijzigd in: F. A. Lampe, Lucellestr. 54 11, 
Amsterdam·W. Abonnement f 5.50 per 5 weken 
a ± 200 poppen. 
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Cntalogus blbllotheek 

Het denkbeeld is geopperd om de catalogus van 
de bibliotheek, die thans uit een aantal afzonder
lijke gestencildc lijsten bestaat, te Iaten drukken 
en van tijd tot tijd van supplementen te voor
zien. De vereniging heeft hiervoor echter geen 
middelen beschikbaar, zodat uitvoering van dit 
denkbeeld aileen mogelijk is wanneer door voor
intekening de drukkosten worden gegarandeerd. 
Bij voldoende belangstelling zal de catalogus 
naar schatting f 3,- a f 5,- gaan kosten. U 
kunt door middel van een briefkaart aan de 
beer A. T. Reijst te Castricum, W. de Zwijger
laan 86, uw belangstelling vrijblijvend kenbaar 
maken. Aan de hand van bet binnengekomen 
aantal opgaven zal dan t.z.t. de verkoopprijs 
vastgesteld en gepubliceerd worden. Red. 

Bet ontsmeftlngsmlddel Zephlrol 
Het betreft bier een onschadelijk ontsmettingsmiddel. 
dat geen zouten of zware metalen bevat. In geringe 
concentratie heeft het reeds een sterk desinfecterende 
Werking, waardoor het dus economisch in het gebruik 
is. Het is een kleurloze of bijna kleurloze vloeistof, 
bijna neutraal van reactie, die door schudden of 
wrijven over een voorwerp, sterk gaat schuimen. 
Chemisch is bet een waterige oplossing van hoog
moleculail alkyldimethylbenzylammoniumchloride. Ze
phirol, in de gebruikelijke sterkte, wordt door de 
dieren goEd verdragen. De planten kunnen er niet 
teqen. In de geneeskunde wordt dit middel zeer veel 
toeqepast voor het ontsmetten van handen, instru
menten enz. Het is werkzaam tegen de belangrijkste 
ziekteverwekkers. Als zodanig is bet goed te ge
bruiken voor ontsmetting van terraria als een dier 
ziek is geweest en de aard van de ziekte niet wordt 
vertrouwd. Bij niet ontsmetten bestaat immers bet 
gevaar, dat andere dieren in dat terrarium dezelfde 
ziekte oplopen. 
Helaas wordt er in onze liefhebberij dikwijls onvol
doende aandacht besteed aan de voorkoming . van 
ziekten. Hier is sprake van een middel dat daartoe 
doelmatig en niet duur is. 
De prijs bedraagt I 2,37 per flesje van 100 cc of 20 
blaadjes. Een blaadje is voldoende voor een oplossing 
van £en halve liter a 1 °/o. Zo'n blaadje wordt llink 
door bet water gehaald totdat de kleurstof is op
gelost. Van de vloeistof moet men 10 cc oplossen in 
een liter water om een oplossing van 1 °/o te krijgen. 
Bloedluis kunt u met dit middel niet bestrijden. 
Bestellingen en eventuele vragen gaarne aan de 
sectiedienst, Harddraverstraat 42b, Rotterdam. 

A. Groenteman, sectiedienst 

Boekhesp.-eklng 
Wir bestimmen Lurche und Kriechtiere Mitleleuropas, 
door E r h a r d F r o m mho I d (Neumann Verlag, 
1959). 
Dit 218 pagina's tellende boek werd onlangs onder nr. 
691 aan de Lacerta-bibliotheek toegevoegd. 
Onder Midden-Europa verstaat de atlas (Bos-Niermeyer) 
een gebied, dat West- en Oost-Duitsland, Zwitserland, 
Oostenrijk, Polen en Tsjecho-Siowakije omvat. Het 
blijkt echter dat de schrijver zich niet angstvallig aan 
staatkundige grenzen heeft gehouden, getuige bijvoor
beeld de behandeling van de zeeschildpadden. 
Logischerwijs vormen de determineertabellen, waar
onder een voor de legsels en een voor de larven van 
ampbibien, bet belangrijkste gedeelte van bet hoek. De 
illustraties bij deze tabellen, en ook in het overige ge
deelte van bet hoek, zijn talrijk en duidelijk. Slecbts 
de kleurenfoto's acbterin kunnen, zoals zij afgedrukt 
zijn, niet aile mijn bewondering wegdragen. Echter, 
zoals de scbrijver ook opmerkt (biz. 96), kunnen we 
cen dier nooit met zekerheid determineren als we aileen 
van de kleur uitgaan. 
Handig zijn de scbetskaartjes van de verspreidings
gebieden bij de afzonderlijke soortbesprekingen. Han
dig ook is de lijst van diernamen in verscbillende 
talen, waaronder Nederlands. 
Buiten bet determineergedeelte worden in een aantal 
korte boofdstukken talrijke aspecten van de herpeto-
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Iogie behandeld. Alhoewel de scbrijver zich ricbt tot de 
nieuweling op herpetologisch terrein, zal ook de ,ge
vorderde" er veel wetenswaardigs in vinden. Zo zijn 
er hoofdstukjes over systematiek, afstamming, terra
rium, slangebeten, padden- en kikkergeluiden enz. 
Het bock is zeer de moeite waard, zo niet van bet 
aanschaffen, dan toch zeker van bet lenen uit de 
bibliotbeek. W. B. 

Van het seeretarlaata 
De !eden worden erop opmerkzaam gemaakt, dat 
adreswijzigingen uitsluitend aan bet secretariaat die
nen te worden opgegeven, dus niet nan de penning
meester of aan de redactie. Voorts dee! ik u mede, 
dat opzeggingen aileen via bet secretariaat kunnen 
worden geaccepteerd. Opzeggingen via de penning
meester bebben vanaf heden geen geldigheid meer. 

R. M. M. 

Foto'a terrarlumdleren 
Ons lid, de beer J. Cijsouw, Koevoetstraat 21 te 
Bergen op Zoom, fotograaf van beroep, beeft zich 
bereid verklaard in zijn omgeving ten behoeve van 
Lacerta desgewenst toto's van terrariumdieren te 
maken. Onze dank voor deze hulp; dat de leden er 
gebruik van mogen maken I Red. 

Medewerking 
herpeto-geoaraflsehe dlenst 
Hoewel bet nu winter is en er voor de berpetoloog 
buiten niets meer te doen valt, wil ik loch nu reeds 
vragen om waarnemingen in bet aanstaande seizoen, 
aangezien in het voorjaar vee! nuttige gegevens ver
zameld kunnen worden. 
Bij het samenstellen van bet versing is bet mij 
opgevallen, dat de grote massa van de waarnemingen 
zijn gedaan in de bevolkingscentra en de meest ge
liefde recreatie- en vakantiegebieden, zoals de Veluwe, 
Noord-Brabant en Zuid-Limburg. Verder bestaat er 
kennelijk een neiging om de gewone soorten. zoals 
de Groene kikker, Bruine kikker, gewone pad, Rug
streeppad en kleine watersalamander als melding 
minder belangrijk te acbten. Dit is erg jammer, daar 
wij van deze soorten vee! beter op de hoogte zouden 
kunnen zijn. 
Een meer volledige kennis over de verspreiding van 
deze soorten, zou ons kunnen Jeren in boeverre onze 
menselijke samenleving scbadelijk werkt op deze dier
soorten. Van bijzonder belang zijn waarnemingen in 
de pas ingepolderde gebieden. Extra aandacht voor 
onze IJsselmeerpolder kan waardevolle gegevens op 
leveren. 
Omtrent het eerste verschijnen op de broedplaatsen, 
het begin van de eiafzeting, de ontwikkeling van de 
larven en de data van de metamorphose zijn we zelfs 
bij de gewone soorten nog erg slecbt ingelicht. 
Waarneming van deze aard stellen wij dan ook op 
boge prijs. 
Voor bet verrichten van waarnemingen hebben wij 
de medewerking verkregen van de Werkgroep voor 
Hydrobiologie en Herpetologie van de Christelijke 
Jcugdbond voor Natuurstudie. Het Jigt in de bedoe
ling dat de leden van deze werkgroep met ons zullen 
samenwerken. 
Hclpt u ook mee? C. F. v. d. Bund 

Vraag en aanbod 
R. Doornbos, Tolhuislaan 12, Den Dolder, biedt te 
koop aan twee Groene Leguanen, 45 em lang, a 
I 11,- en een Mopskopleguaan, 40 em lang, voor 
f ll,-. 
H. W. M. Gerrits, Waterstraat 216 te Nijmegen wil 
verkopen of ruilen een Ptyas mucosus voor bijv. een 
Natrix piscator (man). 
L. Claassen, Looiersgracbt 82", Amsterdam wil ruilen 
een Anolis sagrei. volwassen man (met geregenereer
de staartpunt) voor vrouwelijk exemplaar. 

Nleuwe I eden: 
Nr. 1259 - P. L. Borsboom, Erasmusweg 112, 's-Gra

venbage 
Nr. 1260 - L. M. Schoonboven, Molenkamp 16, Ben

nekom 
Nr. 1261 - M. D. Meijer, Prinsengracbt 2541, Amsterdam. 


