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Leiocephalus cubensis 

De Cubaanse maskerleguaan 

Op de voorplaat van dit nummer treft u een 
dier aan, dat tot de nog zeer zeldzame terrarium~ 
dieren behoort, hetgeen te wijten is aan het feit, 
dat bet dier afkomstig is uit Cuba. Dat on.ze 
importeur, de beer Van Heusden, een aantal 
dieren van dit eiland ontving, berust op een 
idee, dat qua oorspronkelijkheid in de Amster .. 
damse werkgroep wei enige hilariteit verwekte. 
Onder de ontvangen dieren bevond zich ook 
Leiocephalus cubensis, een forse hagedis, die, 
evenals de kameleons, vrij sterk van kleur kan 
wisselen. 
De maskerleguanen komen voor op de Ca.rai'bi .. 
sche eilanden en het vasteland van Zuid-Ame .. 
rika, waarbij, evenals dat bet geval is bij de 
anolissen, ieder eiland zijn eigen Leiocephalus .. 
soort heeft. Het zijn sterke dieren, die holen in 
de grond graven en die ondanks hun felle rose 
en blauwe kleuren, toch weinig opvallen in hun 
omgeving. De mannetjes verdedigen hun terri .. 
torium energiek tegen indringers, waarbij ze op 
kattenmanier hun rug krommen en de rugkam 
opzetten, terwijl ook de keel wordt opge.zet. 
Deze masker1eguanen, ook wei gladkopleguanen 
genoemd, eten overwegend dierlijke kost: insek .. 
ten, spinnen e.d. Het blijkt echter, dat Leio.
cephalus nogal kieskeurig kan zijn wat zijn voed.
sel betreft, en dat zij veel behoefte hebben aan 
drinken. Bij tijd en wijle worden zoete, zachte 
vruchten, zoals frambozen, graag genuttigd. 
Er schijnt nog weinig over de.ze soort bekend te 
zijn. De eieren worden in de grond ingegraven 
en komen na 1 ,Y2 tot 2 maanden uit. 
Het zou toe te juichen zijn, indien on.ze import .. 
dienst kans zag nog eens een aantal van deze 
aantrekkelijke, doch zeer schuwe, dieren te 
importeren, opdat later een wat uitvoeriger be .. 
schrijving in ons blad kan verschijnen. 
In elk geval geeft de fraaie foto van de heer 
Nedermeijer een uitstekend beeld van het dier 
en van de karakteristieken, waaraan het dier 
zijn naam maskerleguaan of gladkopleguaan te 
danken heeft. 

M. van Rekum 
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Fig. 1 Het schildpaddenterrarium 

Bij landschildpadden ervaar ik steeds hetzelfde 
als bij padden: het zijn bijzonder gezellige 
dieren en toch zie je ze weinig bij terrarium
houders. Nu komt er echter bij deze dieren een 
factor om de hoek kijken, die de meeste lief
hebbers afschrikt en dat is het formaat. Inder
daad kunnen vele landschildpadden in enkele 
jaren flinke afmctingcn krijgcn. Tjn, dun moct jc 
over een enorm groat terrarium beschikken het
geen bezwaarlijk kan zijn, vooral met de heden
daagse woningbouw. Bij een onjuiste inrichting 
van het terrarium eten de vegctariers prompt de 
pla nten op en ook dit is voor de meeste lief
hebbcrs een bczwaar, daar zij graag een plan
tentuintje zien. Ik vermocd cchter ook dat door 
onkundc vee) schildpadjes bij de diverse terra
riumliefhcbbers vrij snel zijn dood gegaan en 
men er niet meer mce durft beginnen ... Maar 
goed, laat ik proberen dezc bezwaren bij u weg 
tc pratcn, zodat u toch deze prachtige dieren 
gaat houden. 
Schildpadde.n vatten gauw kou! 
Wanncer zich ziekteverschijnsclen voordoen, 
vooral wanncer deze van enigszins ernstige aard 
zijn, s tcrvcn onze terra riumdicrcn vrij sncl. 
Wanneer het geen gcva l van vergiftiging is kan 
dit sterven bij een schildpad maanden durcn. 
De schildpad is dus een taai becstjc. Maar o zo 
gauw heeft hij een flioke kou gevat. Om dit 
veel voorkomende euvel tegen tc gaan, zou ik 
de volgcnde regels, die ik in de loop der jaren 
helans met schade en schande heb geleerd, 
willlen voorschrijven. 
Breng aileen ventila tie aan in de afdekking van 
het terrarium, dus hoven de .. kap". 
Haal de schildpad niet uit zijn warme omgcving 
om hem eens gezcllig in de huiskamcr te Iaten 
kuiercn. Voor u en uw familic cen lcuk gezicht, 
maar de gemenc koudc luchtstroom en tocht 
over de vloer kost hct dier zijn Ieven. 

Wilt u het dier toch transporteren, om hem 
bijvoorbeeld in de badkamer in de wasbak met 
warm water af te borstelen, pak hem dan in 
het terrarium in ceo plastic zak, sluit deze af 
en draag hem zo oaar de badkamer. Na hct 
schoonmaken doet u hem weer in de plasticzak 
en opent die pas wanneer u het dier met plastic 
en a l in het terrarium hebt geplaatst. 
Wannecr het 's zomers werkelijk warm is dan 
is het gczond, en haast noodzakelijk, de schild
padden op cen beschut plekjc in de tuin te Iaten 
om dan de zon direct op hun schild te Iaten 
inwerkcn. Ook bij dit transport de plasticf:ak 
gebruiken. 
Kortom: zorg er voor da t de schildpad geen 
kou kan vatteo. Het zal u vee) narigbeid be
sparen. 
Deze regels lijken misschien wat overdreven, 
maar gcloof mij, ik ben heel wat keertjes gc
roepcn bij een zieke schildpad. Het was dan 
meesta l raak: verkouden of, crgcr, ceo long
ontstcking. 
W at stellen schildpadden op prijs? 
A llercerst ruimte om te wandelen. Dit betekent 
dat hct gehele bodemoppervlak van het schild
paddcn-tcrra rium glad moet zijn met hier eo 
daar als onderbreking een grate gladde kiezel
steen. Hicrvoor geen ruwe lavabrokken kiezeo, 
want dcze scherpe substantie zal op den duur 
de buikschilden van uw schildpaddcn bescha
digcn. 
Voor hun dagelijks bad ceo platte schaal van 
ongcvccr 20 em lang en breed en hooguit 5 em 
diep. In deze schaal legt u nog cen platte kiezel
steen of een andere gladde steensoort als ver
hoging. Want er zijn schildpadden bij die graag 
in het bassin duiken en er door de stcile wanden 
nict mccr uit kunnen komen en ... rustig ver
drinken. Deze waterbak moet u goed schoon 
houdcn, dus uitneembaar maken, zodat u hem 
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regelmatig kunt uitborstelen evenals de ,.opstap
steen" en natuurlijk steeds voorzien van vers 
water. Zij drinken graag uit het bassin ... maar 
doen er ook prompt hun behoefte in. Bovendien 
zeult de Algerijnse moerasschildpad met zijn ge
vonden eetwaar altijd naar het water, eet van 
zijn vondst tot hij genoeg heeft en laat de rest 
in het water liggen. Vooral met vlees wordt dat 
gauw een vieze boel. 
Dan moeten de heren een plekje hebben waar 
een flinke lamp met reflector hun de nodige 
stralingswarmte geeft. lk gebruik de reflector 
van een Filius II electronenflitsapparaat en deze 
uitgekookte reflector is ideaal want hij werpt 
aile stra len in een bundel onbarmhartig op de 
grond. Er zit een gewone lamp van 60 Watt in, 
die er voor zorgt dat de bodem onder de reflec
tor een temperatuur krijgt van 40• C. De kern 

liggen, vaak met hun pootjes klauwend van 
genot. 
Wanneer 's nachts de lam p uitgaat, gaan al mijn 
schildpadden . . . de ga rage opzoeken. U zult 
zich afvragen wat ik hiermee bedoel. Dat is de 
volgende ervaring, die ik jaren gcleden in de 
Zoo van Antwerpen opdeed. Men heeft daar 
in het reptielenhuis een groot aantal flinke land
schildpadden rondlopen op een tegelvloer ( !) . 
En ... tegen de avond vond ik de dieren steeds 
keurig op een rijtje geparkeerd staan onder de 
grote, brede, ouderwetse radiatoren van de cen
trale verwarming. die op dat moment geen 
warmte gaf aan deze radiatoren. Kennelijk zoe
ken zij dus beschutting voor de nacht. Dit kunt 
u eenvoudig oplossen door een fraai gevormd 
stuk hout aan de achterwand te schroeven, 
zodat het a ls een dak boven de bodem welft. 

Fig. 2. T estttdo angulata Schweigger, de boegsprietschildpad uit Zuid-Afrika. 
Foto A. v. d. Nieuwmhuizm 

van de lamp is 35 em hoven de bodem en als Bovendien klautert hier graag de Algerijnse 
ik mijn hand op de schilden houd voelen deze moerasschildpad op en kunt u op deze boven-
heerlijk warm aan, maar op de rug van mijn etage ook nog wat hagedissen Iaten )open. En 
hand voel ik een onaangenaam steken van de als u deze stronk extra verwarmt door een 
warmtestraling van de reflector. En dat vinden klein spotje (stralertje van een halve cocosnoot) 
de schildpaddenjongens kennelijk net lekker! zullen de hagedissen dit zeer op prijs stellen 
Maar plots stapt er eentje uit het zonnebad en maar ook uw artistiek oog, want de bak wordt 
gaat aan de wandel om ergens een koeler plekje hierdoor fraaier verlicht. En . . . in deze stronk 
op te zoeken. En dat is een belangrijk punt dat kunt u nog wat planten uitzetten, waar de 
ook voor aile andere reptielen geldt: zorg voor schildpadden niet bij kunnen. 
een plekje waar een flink zonnebad genomen Nu meet ik nog iets meer vertellen over de 
kan worden, zonder dat het hele terrarium zo'n bodembedekking, want die is van groot belang. 
hoge temperatuur heeft. Bespiedt u maar eens Gebruik om te beginnen geen fijn zand. U loopt 
ooze duinhagedis in de natuur. De heren liggen hierdoor de kans dat de dieren ontstekingen aan 
op plekjes zand te zonnen - op dat zand kun- de ogen oplopen doordat de vaak stoffige zand-
nen wij door de hitte nauwelijks met ooze blote korreltjes aan de ogen blijven plakken. Grof 
voeten staan - en plots schieten zij weg in metselzand is dus dadelijk vee! beter. Zelf ge-
de schaduw om er wat rend te wandelen en bruik ik ,.Argex klinkerisoliet", dat o.a. in de 
na een minuut of vijf weer op het zelfde plekje bouw voor isolatiedoelcinden wordt gebruikt. 
terug te komen om er weer breeduit te gaan Het zijn balletjes ,.gepofte" klei, die een rood-
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bruine kleur hebben en zo Iicht van gewicht zijn, 
dat ze drijven op het water. Verder heeft dit 
materiaal nog de voordelen dat het de warmte 
lang vasthoudt en dat de bodemlaag luchtig 
blijft. Ik gebruik dit klinkerisoliet sinds 1959 
voor mijn bakken met rotshagedissen en voor 
slangenbakken en ik moet zeggen dat het prima 
werkt en ook nog esthetisch interessant is. Het 
lijkt door de kleur net lavagruis, maar het is 
gelukkig niet scherp zoals lava. 
In mijn schildpaddenbak heb ik eerst de bodem 
bekleed met turfplaten (zware harde turf over
tangs in drieen gezaagd) en hiermee ook het 
profiel gemaakt waar de waterbak precies in 
past. Het is de bedoeling dat deze bodembedek
king droog blijft, dus geen natte bodern voor 
onze schi ldpadjes! Maar hebben zij er zo nu 
en dan toch behocfte aan, dan vinden zij dat in 

en 3),1 em hoog. Door hiertegen een plaat ge
galvaniseerd ijzer te schroeven had ik 'n stevige 
bodembak, net iets kleiner dan mijn frame, het
geen eleganter staat. Deze bak bevestigde ik 
met schroeven aan het frame. Ik heb deze 
bodembak aan de binnenkant nog geheel beplakt 
(Bisonkit op ongeverfd hout en metaal ) met een 
soort formica om zeker te zijn dat vocht geen 
ravage kon aanrichten. Een fraai gemodelleerd 
stuk hout heb ik toen op de eternitplaat ge
schroefd en verder is de a chterwand met platte 
stukken natuursteen en cement afgewerkt. Met 
zes parkerbouten is deze eternitplaat in het 
frame van de achterwand geschroefd. V a n lat
hout van 2 x 2 em maakte ik een raam van 
51 x 80 ern hoogte en schroefde dit op de 
bovenkant van het terrarium a ls .. kap·· . Door 
een !at van 1),1 x 2 em wordt deze kap over-

Fig. 3. Killi::o.ys erosa ( Schweigger} uit If/est-Afrika. Foto B. Leenart 

de omgeving van het vijvertje. Vooral de doos
schildpad graaft zich in op een wat vochtige 
plaats. Dagelijks wordt de bak even met een 
verstuiver bestoven en dan zorgcn de lampen 
voor een aangename, niet te droge atmosfeer. 
H et schildpadden terrarium (fig. 1) 
Sinds 1958 had ik voor mijn schildpadden een 
ouderwets cactuskweekbakje in gebruik, dat 
prachtig voldecd, a ileen . . . was het oerlelijk 
door zijn grove houten constructie. In 1963 
kwam op mijn werkbank echter een afgedankt 
en verroest aquariumframe terecht met de vol
gende afmetingen: 80 em lang, 51 em hoog en 
40 em diep. Toen ik deze verroeste bak op zijn 
,rug" legde, zag ik plots de fraaie tippelruimte 
voor n1ijn schildpadden: 80 em lang en 51 em 
breed. D e bodem sloopte ik er uit en ik maakte 
op deze plaa ts een eternHplaat pasklaar, die 
straks de achterwand zou worden. Van latten 
maakte ik een raam van 79 x 50 em buitenwerks 

langs in twee helften verdeeld. In het achterste 
deel is een s panning gemaakt voor een glasplaat 
van 7 mm. Ik zet er nl. graag grote planten of 
een klein .terrarium op! Het voorste dee! wordt 
afgedekt door twee kleppen, met nylon/ p lastic 
v liegengaas bespannen en weer voor de helft 
met glasplaatjes a fgedekt, anders is de a fkocling 
te snel. De pianoscharnieren zijn aan de buiten
kant in hun geheel te zien. Door deze wijze van 
bevestiging is het afknellen van staarten of 
poten van hagedissen, die u eventueel in de bak 
er bij houdt, onmogelijk. De voorruit heb ik a ls 
schuifruit geconstrueerd. De beide zijruiten van 
dubbeldik glas zijn gewoon met stopverf vast
gezet. Tenslotte de montage van de stralings
en verlichtingslampen en eventueel een kleine 
TL van 10 Watt (0 26 mm, lang 470 mm), 
13 Watt (0 16 mm, lang 5 17 mm). of IS Watt 
(0 26 mm, la ng 438 mm) . Ik geef u hierbij de 
mogelijke maten van dunnere buizen dan de veel 
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Fig. 4. Testudo radiata (Shaw) 

gebruikte 20 en 40 Watt-buizen die een door
snede hebben van 38 mm. Deze dikke buizen 
zijn a ltijd lastiger weg te werken! 0 ja. de 
15 Watt is ook in de handel met een doorsnede 
van 38 mm; zet dus altijd de doorsnede van de 
buis bij de bestelling! 
Na in een Iichte klcur gelakt te zijn werd het 
terra rium op een hoekijzeren tafeltje van 30 em 
hoogte geplaats t. Deze !age standplaats is ideaal 
om de verrichtingen van de schildpadden gade 
te slaan, omdat, zelfs als men in een !age fau
teuil zit, de gehele bodemoppervlakte te over
zien is! 
'lllelke tropische landschildpadden kiezen wij? 
Tja. dat is een beetje een moeilijke vraag, want 
er valt niet vee( te kiezen. Er zijn maar weinig 
handelaren die een assortiment tropische land
schildpadden in voorraad hebben en dan nog in 
een formaat dat voor ons doe( gcschikt is! 
ldeaal zijn jonge exemplaren met een rugschild 
van 15-20 em. Maar a ls ik zo de oude prijs
lijsten van onze importdienst eens naloop. dan 
zijn daar toeh wei de meest interessante soorten 
in vermeld. Dus . . . gewoon straks uw bestel
('ng bij de heer Van H eusden van de lmport
d:enst opgeven, dan zal er zeker zo nu en dan 
wei een exemplaar in uw terrarium terecht 
komen. U it Afrika kan ik u de volgende dieren 
aanraden. Als clowns fungeren twee levendige 
Algerijnse moerassehildpadjes, die u a! heel 
jong kunt kopen. In feite is de Clemmys caspica 
(G me I in) de Kaspische beeksehildpad die 
voorkomt in Noord-Afrika, Zuid-Europa en 
Voor-Azie. Wij kennen echter enkele onder
soorten waarvan Clemmys caspica /eprosa 
( S e h we i g g e r), d ie hoofdzakelijk wordt ge
importeerd u:t Algerije, voor ons het meest 
:nteressant is omdat hij graag op het land zit. 
Deze sehildpad is met de Moorse landsehildpad 
T estudo graeca (Linn a e u s) het goedkoopste 
en gemakkelijkste aan te scha ffen. Op prijslijsten 

Foto B. Leenart 

vinden wij nog wei eens enkele ideate Zuid
Afrikaanse soorten die niet groter worden dan 
17 em. Om te beginnen de fraai wit. rood en 
zwart gekleurde T estudo angulata S c h we i g
g e r (fig. 2) met zijn merkwaardige vorm van 
het onderschild, dat aan de voorzijde uitloopt 
a ls een boegspriet. H et is mij gelukt om een 
pasgeboren exemplaar groot te krijgen. Op
vallend was, dat hij meer bela ngstelling had 
voor droog voer dan voor sappige groene sla
blaadjes. Tja, eigcnlijk logisch, want wat zal 
hij vinden in de droge. warme Afrikaanse ge
bieden waar hij vandaan komt? Een dwerg 
kunnen wij de H omopus areo/a fus (T hu n
b erg) noemen, die nauwelijks 10 em groot 
wordt en zijn broertje H omopus femora/is 
(Bou l enger), die maar net 15 em wordt. 
Zij hebben vier klauwen aan iedere poot. De 
eerste is het opvallendst getekend met gee( en 
bruinrood. Leuk getekend zijn jonge exemplaren 
van de panterschildpad, T estudo pardalis 
(Be II ), maar deze lieve diertjes groeien onge
veer een halve centimeter per maand en kunnen 
zo 50 centimeter worden! Ook Kinixys erosa 
(Schweigger) (fig. 3) wordt 'n stevige knaap, 
en tenslotte de droomschildpad met zijn prachtig 
geprofileerd rugschild en zijn schitterende stra
len-tekening, T esfudo radiafa (Sh aw) (fig. 4). 
Oit wonder van Madagascar kunnen wij aileen 
maar voor vee( geld kopen. H aast zo mooi is 
de sterschildpad uit India en Ceylon en deze 
T estudo e/egans (Sc h oe pff) (fig. 5) biedt onze 
lmportdienst nog al eens aan tegen redelijke 
prijzen. Hij houdt van vee( warmte en mag be
slist niet in een te droge a tmosfeer gezet worden. 
Nog een minnaar van wat vochtige Iucht, maar 
niet zo gesteld op temperaturen hoven de 30° C . 
is de woudschildpad uit Z uid-Amerika. Met de 
fel rood tot gee! gevlekte voorpoten een zeer 
aantrekkelijk dier; hij groeit echter v reselijk 
hard! lk had een exemplaar van 15 em dat na 
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een jaar een lengte van 25 em had. Er worden 
twee soorten ge'importeerd, meestal onder de 
naam T estudo denticulata (Li nn a e us) . 
Wanneer de twee randschilden hoven de kop 
getand zijn hebben wij te maken met Testudo 
denticulata. zijn ze echter glad, dan is het T cs
tudo carbonaria (S pix). 
Tenslotte de Noord-Amerikaanse soorten, waar
van de doosschildpadsoorten haast door de ge
hele U .S.A. voorkomen. terwijl de familie Go
pherus meer in de zuidelijke s taten te vinden is. 
De doosschildpad is wei een wonderlijk dier 
dat in staat is zijn onderschild zo d icht te 
kla ppen, dat hij zich veilig in zijn harde .. schild
doos" kan opbergen. De mooiste, maar ook de 
duurstc, is T errapene ornata (Agassiz) en 
daarnaast is er de meest voorkomende soort 
T errapene caro lina (Linn a e us) met diverse 
ondersoorten. Ook zij houden van een vochtige 
omgeving en verbli jven regelmatig in het bassin. 
Bij mij vertonen zij een voorkeur voor d ierlijk 
voedsel. De Gopherschildpadden daarentegen 
zijn echte vegetariers. vooral verzot op fruit. 
Er zijn in de loop der jaren nog al wat onder
soorten aangegeven en aan de verschillen in 
schedelbouw kunnen wij de drie volgende wei 
onderscheiden: Gopheros polyphemus polyphe
mus ( D a u d i n) , Gopherus p. agassizii ( C o o
p e r ) en Gopheros p. berlandieri (Agass i z). 
Het voedscl 
Hoewel ik hier en daar al het een en ander over 
voedsel heb vermeld , wil ik hier volledigheids
ha lve nog enkele zaken opsommen. Allereerst 
moet u er voor zorgen dat de dieren, wanneer 
zij gegeten hebben, het voedsel met behulp van 
een flinke dosis stra lingswarmte kunnen ver
teren. De bouw van de dieren vereist vee! kalk 
en die kunnen wij toedienen door veterinaire 
kalk doo r het voedsel te mengen, waarbij graag 
bestraling door bv. de TUV-lamp. Door een 
platte plaat leisteen onder de straler te leggen 
hebben wij een prachtige ,.eettafel" voor de 
dieren, d ie wij eenvoudig kunnen reinigen. 
's Zomers kunnen wij allerlei bloemen plukken 
maar vooral klaver- en paardebloemen. Dan 
kunt u allerlei groenten geven als andijvie, sla, 
worteltjes, bloemkool e.d., mits a ltijd goed ge
wassen. Veelal zijn v ruchten a ls tomaat, peer, 
zoete appel. banaan en meloen lekkemijen. De 
voorkeur voor d ierlijk voedsel van de doos
schildpad is een prettig iets, want wij kunnen 
letterlijk alles geven: meelwormen, regenwor
men, naakt- en huisjesslakken, stukken rund
vlees, paardevlees, har t, lever en verse vis. 
H iervan knabbelen ook de Algerijnse moeras
schildp>ldden. Ook de woudschildpad verorbert 
bij mij aanzienlijke hoeveelheden vis en, wat 
minder, paardevlees. Een van de beste kostjes 
d ie u de dieren kunt geven is het vitaminerijke 
tauge. H et wordt meestal n iet dadelijk · geaccep
teerd, hetgeen ik nog al eens ervaar met nieuw.~ 
aanwinsten, maar na enige tijd wordt het toch 
wei graag gegctcn. Vcrder kunt ·tf genoeg expc
rimenteren maar n iet met loof van heesters, daa· 
hier nog al eens vergiftcn in opgeslagen kunnen 
zijn. Tot slot nog de raad het voedsel a ltijd 
goed te drogen als u het hebt gewassen. Regel
matig nat voedsel zou op den duur op spijs · 
verteringsmocilijkhcden uitlopen. 
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Er zijn u iteraa rd vee! meer boeken w aarin 
wetenswaardigheden over onze landschildpad
den beschreven zijn, maar bovenstaande werken 
bezit ik zelf. Ik heb ze dus geregeld kunnen 
naslaan en ik kan er voor instaan dat ze stuk 
voor stuk de mocite waard zijn. 

Fig. 5. Tesludo elegaiiS ( Schoepf/) 
Folo B. Lemnrt 



Eiereu van 

Clemmys caspica lcprosa 

(Schweigger) 

ltfe1>r. JJI. Butlit, Aalsntcer 

Omstreeks half september 1963 hield het wijfje 
van onze waterschildpadden (I wijfje en 2 
mannetjes van bovengenoemde soort, zie La
certa, 2le jaargang, biz. 21) op met eten. Ze 
was toen drie jaar. Ik zat er erg over in dat 
ze ziek zou zijn. Allereerst dacht ik aan een 
verstopping, ook omdat zij af en toe met de 
paten langs de staart trapte, hetgeen ze soms 
doen bij ontlasting. Daarom gaf ik haar, nadat 
ze ongeveer twee weken nict gegeten had, en
kele dagen warmwaterbaden. Er kwam geen 
verstopping los. AI was ze erg traag, toch leek 
ze niet erg ziek. Ik zette haar nog eens op de 
grond, wat ik de laatste maand niet meer ge
daan had om haar zoveel mogelijk met rust te 
Iaten, en schrok ervan hoe slecht ze nog kon 
!open. H aar buikschild kreeg ze niet meer van 
de grond, ze s leepte zich voort. terwijl ze anders 
altijd hoog op de poten liep. Ik bemerkte oak 
dat haar schilden behoorlijk zacht werden. Het 
was duidelijk dat ze a lgeheel verzwakt was. 
Ik dacht toen, da t ze misschien eieren moest 
leggen en daarvoor natuurlijk vee) kalk nodig 
had. Ik begreep aileen niet, waarom ze dan niet 
zou eten. Zonnebaden onder de lamp deed ze 
ook niet meer. In november began ze op het 
dunne laagje zand op de bodem van het aqua
rium draaibewegingen te maken. De staart bleef 
op dezelfde plaats en ze liep in een cirkel rond, 
zoals schildpadden hun nest in het zand maken. 
Het waren dus hoogstwaarschijnlijk toch de 
eieren die haar dwarszaten. 
Op 18 november, 's <lVonds, ging ze voor het 
eerst weer het zonnelandje op, bleef even uit
rusten en begon toen te graven. De bodem van 
dit landje is bedekt met een dun laagje turf
maim waarop platte stukken steen liggen. Ik 
haalde vlug een paar stenen weg en ja hoor. 
de turfmolm vloog in het rond. Maar ze was 
zo door dit laagje heen en hield er toen mee 
op. Na nog wat te hebben uitgerust ging ze 
weer het water in. 
De volgende morgen heb ik een diepe kist, ge
vuld met turfmolm, tegen het aquarium aan
gezet, met een lamp erboven en een trap er 
naar toe. Ik hoople nu maar dat ze daarin zou 
gaan graven. De dagen daarna zette ik haar af 
en toe op de kist om haar eraan te Iaten wennen. 
Ze ging echter a ltijd direkt weer het water in, 
als een monster, want de turfmolm plakte overal 
aan het na tte dier. 
Toen ik op 26 november ging voeren, was ze 
opeens ook weer van de partij en had ze ken
nelijk erge trek. Ieclere dag at ze nu weer be
hoorlijk mee, ze had dan ook heel wat in te 
halen. Ik voerde toen nog vee] vlees, afge
wisseld met meelwormen en stukjes kaas. 

Ei van C. caspica leprosa 
( Afm. 28 x 18 mm) Foto H. Honders 

Eieren waren er nog s teeds niet. of ze moest ze 
al in de kist hebben ingcgraven, maar daar 
twijfelde ik toch sterk aan. Daar ze weer nor
maal at en weer iedere avond onder de lamp 
ging zonnen, dacht ik dat het loch ook de eieren 
niet geweest waren en zette op 2 december de 
kist met turfmolm in de kelder. Over de reden 
van haar abnormale gedrag maakte ik me geen 
zorg meer, ik was blij dat ze zich weer a ls 
vanouds gedroeg. Haar schilden waren echter 
erg zacht. 
Op de morgen van de zesde december lagen er 
tot onze verbazing vijf mooie, witte eieren op 
de bodem van het aquarium. 
Wat had ik een spijt dat ik de kist weggehaald 
had! Ik haalde hem weer voor de dag. groef de 
eieren erin. en zette hem met water besproeid 
en met plastic erover heen. op de schoorsteen. 
De kist heeft daar tot half mei gestaan, iedere 
avond met lauw water besproeid. T oen is hij 
naar de tuin verhuisd. De eieren zijn nooit 
uitgekomen. Vanwege de weke schilden van 
het wijfje doopte ik het v lees nu regelmatig in 
Gistocal, een konditie- en opfokmiddel voor 
dieren, terwijl ik ze, sinds we in november 
1963 verhuisden naar een h'uis met een tuin, 
bij mooi weer wat in de zon liet )open. Het 
harder worden van de schilden ging zeer lang
zaam. Pas in juli 1964 waren ze weer vrij hard, 
niet zo hard echter, als ze geweest waren. 
Omstreeks half augustus 1964 vertoonde het 
dier opeens dezelfde verschijnselen: niet cten, 
niet zonnen en schildverweking. Nu had ik 
tenminste enige ervaring en maakte me er niet 
ongerust over, a lhoewel de schildverweking me 
helemaal niet beviel, daar ze hier nauwelijks van 
hersteld was. Halverwege september zette ik de 
kist weer tegen het aquarium, nu echter gevuld 
met riv ierzand, en zette haar er weer een paar 
maal op. Deze keer na m ze er meer notitie van, 
snuffelde wat rond en ging dan weer te water. 
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30/9 Het dier gaat graven in de turfmolm van 
het zonnelandfe, niet in de kist met zand 
die aan de andere kant van het aquarium 
staat. 

2/10 Het zonnelandje weggehaald en de kist 
ervoor in de plaats gezet. 

4/10 Het dier zont 's avonds op de kist. 
5/10 Het dier gaat 's avonds graven in het 

zand, valt ter plaatse in slaap en blijft er 
zitten tot de volgende middag twee uur. 
Het gegraven kuiltje is erg ondiep. 

6/10 Zodra ze in het water komt, heeft ze 
beide mannetjes op de nek. Mannetjes tij
delijk in een andere bak gezet. Het 
vrouwtje eet weer een paar meelwormen. 
's Avonds zit ze weer op het zand en 
blijft daar. 

7/10 Pas om een uur in de middag gaat het 
dier het water in. Om kwart voor drie 
ligt er een ei in het water. 

9/10 Ze klimt 's avonds weer op het zand. 
10/10 Ze zit nog in dezelfde houding op het 

zand en maakt een uitgeputte indruk. Er 
ligt een ei naast haar op het zand. Het 
kuiltje is nog even ondiep, ze is waar
schijnlijk te zwak om er verder aan te 
graven. ,s Middags twee uur gaat ze 
het water in. 
Tussen half drie en drie uur legt ze vier 
eieren in het aquarium, om half vier 
nog een. 

15/11 's Morgens ligt er een ei op het zonne
landje tussen de stenen, dat ik zo heb 
Iaten liggen. De kist had ik, met de eerder 
gelegde eieren erin ingegraven, weggezet. 

Op 26 september 1964 kwam ik op de Lacerta
jaarvergadering via de heer R. M. Meijer in 
kontakt met de heer W. Bergmans, die me 
sterk aanraadde, vis te gaan voeren. Hij gaf 
me een adres op waar geschikte ( hengelaars-) 
visjes te koop zijn. 
Op 11 oktober hebben we voor de eerste keer 

vis gehaald en de schildpadden zijn er aile drie 
dol op. Het vrouwtje gaat in deze tijd weer 
behoorlijk eten en zonnen. Haar schilden, die 
nu nog zacht zijn, zijn rond september weer 
keihard, waaruit blijkt dat de voervis goed 
voldoet. 
De heer Bergmans heeft zelf een paartje Clem
mys caspica caspica (G me 1 in), waarvan het 
vrouwtje in mei 1964 een legsel van 7, en in 
juli 1964 een legsel van 5 eieren produceerde. 
Deze eieren werden normaal door het dier 
begraven. Ze bleken onbevrucht te zijn. 
Professor H. Mendelssohn uit Tel-Aviv schreef 
in antwoord op desbetreffende vragen, dat het 
wellicht noodzakelijk is voor de spermatogenesis 
(zaadvorming) dat Clemmys caspica een kou
dere rustperiode doormaakt. 
Daar de betrokken dieren in hun gevangenschap 
geen rustperiode hebben kunnen houden, zou 
dit een verklaring kunnen zijn voor de onbe
vruchte legsels. 
De in Israel voorkomende ondersoort Clemmys 
caspica rivulata (V a 1 en c i en n e s) houdt 
rust van ongeveer half december tot half 
februari - begin maart. 
Prof. Mendelssohn raadt aan de schildpadden 
in deze periode op geleidelijk lager wordende 
temperatuur te houden, met een minimum van 
10° C. In februari laat men de temperatuur dan 
weer oplopen tot 25° C. de geeigende tempera
tuur voor deze soort. De rust wordt zowel in het 
water als op het land doorgebracht. Wat het 
voedsel betreft, adviseerde prof. Mendelssohn 
vis ( zee- en zoetwatervis) , zoetwaterslakken, 
wormen, sla (wassenl) en ander groen, bv. 
waterplanten. Vlees is betrekkelijk arm aan 
vitaminen en wordt afgeraden. Tot zover deze 
brief. 
Dat vlees totaal waardeloos voor ze zou zijn, 
kan ik mij niet voorstellen, daar ik de vondeling 
er mee heb opgefokt (zie het artikel in Lacerta, 
21e jaargang, biz. 21). 

Wat de lmportdieust in 1964 importeerde 

.J. Nedermefler, Arnslerclarn 

Velen van u zullen niet hebben geweten, dat er 
vorig jaar zoveel dieren werden geimporteerd, 
omdat niet van alle importen aanbiedingen zijn 
verzonden. 
Van bepaalde soorten komen dikwijls slechts 
enkele exemplaren binnen. Deze dieren gaan dan 
meestal naar die leden, die destijds een ingevuld 
keuzeformulier hebben teruggezonden. Op dit 
formulier, dat ongeveer twee jaar geleden aan 
alle leden werd toegezonden, kon men de namen 
van die dieren invullen, die men bij voorkeur 
wilde hebben. 
Het heeft geen zin, aan alle leden aanbiedingen 
te verzenden, als het gaat om importen van enkele 
dieren. 
Het is in het belang van ieder, die dit formulier 
nog niet inzond, dit alsnog te doen. De formu
lieren zijn verkrijgbaar bij de heer J. Nedermeijer, 
Sinjeur Semeijnsstraat 33 III, Amsterdam (W -2). 
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Bij schriftelijke aanvragen dient een postzegel 
van 8 cent te worden ingesloten. 
De Importdienst maakt van deze gelegenheid 
graag gebruik om allen, die nog linnen zakjes 
van de lmportdienst in hun bezit hebben, drin
gend te verzoeken deze te retoumeren. 

Schildpadden 
Chelydra serpentina 
Chrysemys picta dorsalis 
Homopus areolatus 
Kachuga tecta 
Pelomedusa subrufa 
Pseudemys terrapen rugosa 
Testudo angulata 
-- horsfieldii 
Trionyx spinifer 



Krokodillen 
Crocodilus rhombifer 

Hagedissen 
Agama agilis 
-- atra 
Anguis fragilis 
Anolis carolinensis 
-- equestris 
-- sagrei 
Calotes versicolor 
Chameleo honelly 
Cordylus cataphractus 

giganteus 
-- johnsii 
-- niger 

polyzonus 
Eremias brevirostris 

guttalata watsona 
Eublepharis macularius 
Gekko gecko 
Hemidactylus flaviviridis 

frenatus 
-- persicus 
-- tridus 
Lacerta agilis 

muralis bocagei 
muralis muralis 
pityusensis 
schreiberi 
sicula campestris 
viridis 
vi vi para 

Leiocephalus catenatus 
-- cubensis 
Microsaura pumila 
Ophiomorus tridactylus 

Psammodromus algirus 
Uromastyx hardwickii 
Varanus griseus 
Slangen 
Coluber rodorhacus 
-- ventramaculatus 
Dasypeltis scaber 
Eryx johnii johnii 
-- johnii sindicus 
Natrix natrix 
-- piscator 
-- plumbicolor 
-- tessellata 
Psammophis leithii 
-- schokarii 
Ptyas mucosus 
Trimerorhinus rhombeatus 
-- trilineatus 
Salamanders 
Trituris alpestris 

cristatus 
helveticus 
marmoratus 
vulgaris 

Kikkers en padden 
Bombina bombina 

variegata 
Bufo bufo 

calamita 
-- peltacephalus 
-- regularis pardalis 
Gastrotheca marsupiata 
H yla arborea 

cinerea 
reg ilia 
versicolor 

Rana catesbiana 

Beginselen -van de Wetensebappelijk Naamge-ving (I) 

Dr. H. Wermulla, Dulit•land 

Met toestemmlng van de redactle van het Oost-Dultse 
tijdschrlfl Aquarlen und Terrarien en van de auteur 
zullen wij In dll en volgende nummers van Lacerta de 
In 1960 onder bovengenoemde lilel verschenen publl
catle overnemen. Wij geloven dat de inhoud hiervan 
vele van onze lezers zal Jnteresseren. Red. 

Bij het begin van ieder onderzoek is men ver
baasd over de veelsoortigheid van de verschij
ningsvormen die elk gebied van de wetenschap 
openbaart en streeft men er naar het aanvanke
lijk onontwarbaar schijnende, volgens bepaalde 
regels te systematiseren. Terwijl in de chemie 
de bouwstenen van de materie, de elementen, 
volgens hun atomaire opbouw in het periodieke 
stelsel worden gerangschikt, wordt bij de biolo
gische wetenschappen, de plant- en dierkunde, 
aan de systematiek een soortgelijke ordenende 
taak toebedeeld. Het streven in deze richting is 
bijzonder oud; reeds Aristoteles (rond 350 v. 
Chr.) schiep de grondslagen voor een zoologisch 
systeem, dat al een aantal thans nog steeds 
erkende diergroepen omvatte. 

J'erltalinfl L. Claa .. en 

In vroegere tijden vormde voomamelijk de 
uiterlijke gelijkenis de grondslag voor de syste
matische indeling. Echter sedert Darwin kwam 
de mate van historische stamverwantschap naar 
voren als beginsel van ordening en dit is heden 
ten dage de enige maatstaf voor de klassificatie. 
De systematiek is derhalve niets anders dan de 
uitdrukkingsvorm van stam-historisch onder
zoek. Zij kan daarom al lang niet meer als 
een soort van biologische registratie worden be
schouwd, doch geldt, zoals uit haar wetenschap
pelijke opgave volgt, als een ware tak van 
onderzoek met eigen wegen en doelen. Aldus 
ligt de systematiek ten grondslag aan iedere 
wetenschappelijke arbeid, want zonder kennis 
van het materiaal kan men daarin geen inzicht 
krijgen. De systematicus, die de veelheid van 
verschijningsvormen wil ordenen, moet echter 
ook in staat zijn dit zodanig te doen dat zulks 
voor anderen geen misverstand kan opleveren. 
In het algemeen spraakgebruik is het ruim vol-
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doende om te spreken over het paard, de hood 
of de schildpad. Wil men echter een bepaalde 
van de ongeveer 320 thans bekende soorten en 
ondersoorten schildpadden kort en duidelijk aan
geven, dan is de woordenschat van de omgangs
taal lang niet toereikend, nog afgezien van het 
felt dat deze in het buitenland in het geheel niet 
begrepen zou worden. Om echter ondanks taal
moeilijkheden een gemeenschappelijk onderzoek 
mogelijk te maken, moeten de onderzoekers van 
aile Ianden proberen de voorwerpen van hun 
onderzoekingsgebied op een voor allen begrijpe
lijke wijze te benoemen. Daarvoor bestaan twee 
mogelijkheden: of men bedient zich van een 
abstracte formuletaal bestaande uit letters en 
cijfers, of men kiest echte namen uit een inter
nationaal begrijpelijke taal. Gelukkig heeft eerst
genoemde methode geen ingang gevonden, aan
gezien in de kringen der geleerden overal de 
klassieke talen, Grieks en Latijn, ter beschikking 
stonden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
van het begin af bij de wetenschappelijke naam
geving op deze talen is teruggegrepen. 
Hoe moeilijk was het echter om steeds weer 
nieuwe namen te vinden en om bet voortdurend 
toenemende aanta) nieuwe beschrijvingen te be
noemen. Wanneer in een nauw begrensde groep 
slechts weinig soorten bekend zijn, dan is bet 
voldoende deze met slechts een bijvoeglijk 
naamwoord aan te duiden en bijvoorbeeld te 
spreken van de grate, de kleine, de bonte of 
de eenkleurige schildpad. Hoe meer soorten 
echter beschreven worden, des te moeilijker 
wordt het om karakteristieke bijvoeglijke naam
woorden te vinden en dus was men tenslotte 
gedwongen de soorten door een grater ge
bruik van woorden nog nauwkeuriger aan te 
duiden teneinde een onderscheid mogelijk te rna
ken. In de middeleeuwen gebruikten de zoologen 
aanduidingen die ongeveer als volgt Juidden: 
,De slang met 19 schubben op de romp, 180 
schilden langs de buik, met 60 schilden onder 
de staart, van ongeveer 1 meter lang en met een 
gele vlek aan beide zijden van de achterkant 
van de kop". Hiermede bedoelde men dan de 
welbekende ringslang. Een dergelijke aanduiding 
is echter geen naam meer, maar een korte be
schrijving, die echter bij gebrek aan andere 
uitdrukkingsmogelijkheden nodig was om de be
trokken soort te kenmerken. 
Uit dit slop van steeds Ianger en ingewikkelder 
wordende aanduidingen vond de Zweedse bio
Joog Carolus Linnaeus een even geniale als een
voudige uitweg. Hij verbond namelijk bet voor
deel van de formules, namelijk hun kortheid en 
uitdrukkingskracht, met de aanschouwelijkheid 
van de taal en voerde aldus de tweedelige naam
geving in. 
Dit geschiedde voor de eerste maal op conse
quente wijze in de tiende druk van zijn werk 
,Systema Naturae" in het jaar 1758. Uit dat 
jaar dateert ooze huidige wetenschappelijke 
naamgeving, hoewel deze later op vele punten 
uitgebreid, verbeterd en nader geregeld werd. 
W aarin hestand nu het revolutionaire van bet 
principe van Linnaeus? In de eerste plaats in zijn 
fascinerende eenvoudigheid, want van dat mo
ment af kon men met slechts twee namen voor 
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iedere soort volstaan. De eerste naam duidde, 
zoals bekend, het geslacht aan en de tweede de 
soort. Aldus onderscheiden wij bij de echte 
Jandschildpadden ( geslacht Testudo) bijvoor
beeld de Griekse (T. hermanni). de Moorse 
(T. graeca) en de breedrand-schildpad (T. mar
ginata). De tweedelige naam duidt aldus niet 
aileen de betrokken soort aan, maar geeft bo
vendien nog inlichtingen over de geslachtsver
wantschap van de drager van de naam. Doordat 
gedurende de laatste tientallen jaren onze soort
kennis zich zodanig verdiept heeft, dat wij bin
nen de talrijke soorten ook nog verschillende 
geografische ondersoorten (rassen) onderschei
den, werd de oorspronkelijke tweedelige bena
ming daarvan, door toevoeging van de naam 
van het geografische ras, in een driedelige 
naamgeving veranderd. Het ziet er thans reeds 
naar uit, dat de ontwikkeling daarmede nog niet 
ten einde is en dat wij gaan in de richting van 
een vierdelige naamgeving. 
Hoe gelukkig de door Linnaeus gevonden oplos
sing op bet eerste gezicht moge lijken, toch schuilt 
ook daarbij nog wei een addertje onder bet 
gras. Bij de naamgeving speelt namelijk de soms 
subjectieve opvatting van de auteur een voor
name rol. Komt men later op grand van nieuwe 
bevindingen tot andere conclusies dan de oor
spronkelijke auteur, dan moet dat in de gegeven 
naam tot uitdrukking worden gebracht. Aileen 
al hieruit blijkt, dat het alleszins begrijpelijke 
verlangen om eindelijk tot een stabiele nomen
clatuur te komen, altijd een onvervulbare wens
droom zal blijven. 
Het systeem van Linnaeus leverde dan ook nogal 
wat moeilijkheden op en vooral de herhaalde 
grens- en twijfelgevallen bij het gebruik van 
wetenschappelijke namen, Jeidden er toe, dat 
enkele Ianden het voornemen koesterden eigen 
regels voor wat betreft de naamgeving te gaan 
invoeren. Gelukkig kwamen 150 jaar na de 
,uitvinding" van Linnaeus zoologen uit de gehele 
wereld tijdens het vijfde intemationale Zoo
logische Congres te Berlijn bijeen, teneinde een 
code voor de internationaal geldende nomen
clatuur-regeling uit te werken, die voor iedere 
zooloog zou gelden. 
Wie tegen deze regeling zondigt of haar zelfs 
naast zich neerlegt, kan geen erkenning krijgen 
voor gepubliceerde namen en moet er rekening 
mee houden, dat zijn geschriften in de zin van 
de nomenclatuur als niet bestaand verklaard zul
len worden. Sedert het jaar 1905 bestaat er een 
lntemationale Nomenclatuur Commissie, samen
gesteld uit vooraanstaande deskundigen uit aUe 
Ianden, die toeziet op de naleving der vast
gestelde regels, beslist over strijdvragen, aan
bevelingen doet, aanvullende regels vaststelt en 
zelfs in bijzondere gevallen uitzonderingen op 
de regels kan toestaan. Dit laatste om een naam 
te redden, die volgens de regels door een andere 
volkomen ongebruikelijke naam vervangen zou 
moeten worden. Een soortgelijke regeling be
staat natuurlijk ook voor de botanie, doch de 
bepalingen voor de zoologische en de botanische 
nomenclatuur zijn streng van elkaar gescheiden 
gehouden. 

(Wordt vervolgd) 
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Luchtcirculatie in bet Tropisclt Regenwoudterrarium 
F . W . Blanl<en•teln , De1>e nte r 

Nu ik reeds meer dan drie jaren een bepaald 
circulatiesysteem in mijn tropisch regenwoud
terrar ium toepas, met a ls resultaat een juweeltje 
van een plantengroei, wil ik u de bijzonderheden 
hiervan niet onthouden. 
Allereerst enkele gegevens over dit terrarium. 
afgebeeld op de hierbij afgedrukte foto. De leef
ruimte is 200 em lang. 150 em hoog, breedte 
onder 75 em en boven 50 em. De op rail lopende 
voorruit helt dus achterover. De bovenzijde van 
de leefruimte is met nylon horregaas a fgesloten, 
waarboven de lichtbak. H ierin bevinden zich 
drie TL-lampen van 40 W att, kleur 33. en twee 
Philips persglaslampen van 100 Watt (flood
light). Deze laatste branden aileen in de avond-

.uren en in het donkere jaargetijde ook gedurende 
de middag. Aan de onderzijde van de voorruit, 
bu:ten het terra rium. brandt overdag en 's avonds 
een 40 Watt TL-lamp als bodemvcrlichting. 
De achtcrwand maakte ik van cement. bijge
kleurd met dodekop en roet. Voor het nodige 
relief zorgde het in de wand verwcrkte beton
gaas. 
De bodemgrond bestaat uit bosgrond (zgn. 
beukenmoer). vermengd met turfmolm en fijn 
houtskool. in een ongeveer 20 em dikke laag. 
Geheel onder een laag bloempotscherven. bolle 
kant boven. voor de noodzakelijke doorluchting. 
Geen waterafvoer, dat is bij een verstandige 
waterdosering niet nodig en aileen maar lastig 
met het oog op ontsnapping van dieren. 
In de bodem een vijver (plastic) van 60 x 40 x 

10 em. De vijver is niet verwarmd, hoewel het 
water nooit kouder is dan 20° C. 
De beplanting van het terrarium bestaat o.a. uit 
Maranta-soorten. Philodendron. Ficus repens, 
Bromelia's, Cryptanthus. Tillandsia, Euphorbia. 
Dracaena. Cordyline e.d. 
Ook enkele orchideeensoorten: Brassia uerru
cosa, Oncidium f/exuosum, Pha!aenopsis ama
bilis, Epidendrum fragrans, Paphiodelium fairia
num, Cattleya spec. 
Sommige planten staan in bloempotten, listig 
gecamoufleerd, wegens hun speciale voedings
bodem. De vijve r heeft een weelderige crypto
coryne-begroeiing. 
Het terrarium s taat in de huiskamer, tegen de 
westmuur. De huiskamer heeft een venster op 
het zuiden en op het oosten op resp. 2 en 3 
meter afstand van het terrarium. 
De zon schijnt a ileen in het voor- en najaar in 
het terrarium en dan nog s lechts I )12 uur. 
lk heb het terrarium zoveel mogelijk luchtdicht 
gemaakt. Aileen aan de linkeronderzijde is een 
ventilatieschuifje, a ileen open bij zeer warme 
zomerdagen. N a tuurlijk komt er wat Iucht door 
de kieren van de schuifbare voorruit, maar dat 
is minimaal en voldoende voor luchtverversing. 
Een en ander heb ik bewust zo uitgevoerd om 
te voorkomen. dat door overvloedig toctredende 
buitenlucht te vee! warmteverlies zou optreden 
en hct handhaven van een microklimaat te moei
lijk zou worden. 
Behalve de wa rmte die de lampen in de lichtbak 
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afgeven (de voorscbakelapparatuur van de TL 
zit onder bet terrarium (hodemverwarmingl) 
zorgt een zgn. voliereverwarming (staafelement) 
van 75 Watt in de lichtbak voor de juiste tern~ 
peratuur. Hierhij moet in aanmerking worden 
genomen dat bet terrarium in een verwarmde 
kamer staat. Met hehulp van een thermostaat 
en een scbakelklok scbommelt de verwarming 
van 35° a 40° C. overdag tot ongeveer 18° C. 
's nachts. 
Oit afgesloten gebeel zou natuurlijk in een mum 
van tijd muf gaan ruiken en zelfs schimmelen. 
Een hloemist ventileert zijn kassen meestal door 
een hovenluikje open te zetten, maar hij kan in 
een grote kas eenvoudiger een micro~klimaat 
handhaven dan een terrariaan in zijn huiskamer. 
Een compromis heh ik gevonden door bet aan~ 
hrengen van een kleine ventilator, die de Iucht 
in bet terrarium voortdurend in heweging boudt. 
Oit heeft tevens bet voordeel, dat bet tempera~ 
tuurverscbil onder en hoven in bet terrarium 
minimaal is en bet heel grote voordeel is: nooit 
heslagen ruiten. 
De ventilator is gemonteerd in de middenhoven~ 
zijde van de rotswand. In de wand is een 
trechtervormige uitsparing gemaakt. De onder~ 
kant van deze trechter vertakt zicb in twee 
plastic huizen van 5 em 0 ( ook weggewerkt in 
bet cement) die enkele centimeters hoven de 
bodem uitmonden. De bovenzijde van de trech~ 
ter heeft een doorsnede van 25 em en wordt 
afgesloten door bet nylongaas van de terrarium~ 
hovenkant. De uitlaatopeningen hoven de hodem 
zijn eveneens met nylongaas afgesloten om bet 
inkruipen der dieren te verhinderen. 
De ventilator, hoven in deze trechter, hlaast 
naar onderen, zodat een lucbtstroom ontstaat die 
de door de lampen en verwarming afgegeven 
warme Iucht naar heneden stuwt, over de vijver 
voor de nodige vochtopname, en langs hodem 
en wanden weer omhoog. 
De blaaskracht van de ventilator wordt geremd 
door de lange, nauwe weg door bet trechter~ 
systeem. De luchtstroom bij de uitmondingen is 
zo zwak, dat een kaarsvlammetje er nauwelijks 
van flakkert. 
De kracht van de ventilator (20 Watt, 0 17 em) 
wordt bovendien nog verminderd doordat deze 
in serie staat met een lampje van 5 Watt, 
waardoor bet vermogen met ongeveer de helft 
wordt verminderd. Aileen direct na bet be~ 
sproeien van. de planten draait de ventilator, 

TIP 
Om vlug en goedkoop een klein terrarium te 
maken, bijv. voor jonge dieren, wende men zich 
tot ... de melkhoerl 
De metalen kratten die voor bet transport van 
melkflessen werden gebruikt ( tegenwoordig gaat 
men over op plastic) zijn in een wip in een 
terrarium te veranderen. Op de bodem hijv. een 
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middels een seriescbakelaar, op voile toeren, 
waardoor ondanks bet zeer natte terrarium, geen 
condens op de ruiten ontstaat. 's Nachts werkt 
de luchtcirculatie niet. 
Een sterke luchtstroming is af te raden. Er ont~ 
staat dan kans op afkoeling en tocbt, waardoor 
zieke dieren. 
De lucbtvochtigheid in bet terrarium schommelt 
tussen 70 en 90. Eenmaal per dag worden de 
planten met ongeveer 1 liter regenwater besto~ 
ven, op zeer warme dagen tweemaal. De hodem
grond wordt zeer zelden hesproeid, want een 
constant natte hodem is, ondanks een goed~ 
luchtcirculatie, funest voor de plantengroei. 
Op dit ventilator~idee zijn natuurlijk vele varia
ties denkbaar. Het voomaamste is wei, dat er 
een gesloten circulatiesysteem ontstaat en de 
luchtstroom niet in wind ontaardt. Oat in bet 
terrarium zelfs orcbideeen in hloei komen, de 
kieskeurigste onder aile bloeiers wat lucht~ver
versing aangaat, hewijst wei, dat bet systeem 
aan hoge eisen voldoet. 

Dezer dagen kocht ik bij Vroom en Dreesmann 
een zogenaamd tafelventilatortje, vermogen 12 
Watt, 2 schakelstanden, merk T AI, Oostduits 
fabrikaat. Het dingetje was keurig in een vier
kant plastic kastje gebouwd ( doorsnede maar 
13 em) en kostte slechts f 14,75 met een jaar 
garantie. Een ideaal apparaatje voor dit doell 
Zelf maakte ik er een ventilatorkacheltje van 
om voor noodgevallen in mijn terrarium dienst 
te doen, en wei als volgt. T egen de hlaaszijde 
van bet ventilatorkastje monteerde ik een zgn. 
kookplaatverwarmer, van gelijke doorsnede. 
Deze bestaat uit een soort baksteen en werd 
door mij met een steenboor volkomen geperfo~ 
reerd (een zeer voorzichtig karweitje i.v.m. de 
breekbaarheid). Het natuurlijk veel te zware 
element verving ik door een element van 50 
Watt, in de handel los verkrijghaar. Het geheel 
werd goed met nylon horregaas afgesloten, 
zodat terrarium- noch voederdieren erin kunnen 
kruipen. Het resultaat is een prima functione~ 
rend ventilatorkacheltje met een gelijkmatige, 
rustige luchtstroom van ongeveer 40° C. Ideaal 
voor verwarming van een droog terrarium of, 
mits goed tegen vocht afgeschermd, in bet 
oerwoudterrarium. In dit laatste geval zou de 
luchtstroom gericht kunnen worden op hijv. 
natte turfplaten of vochtig sphagnum, waardoor 
de zo noodzakelijke vocbtigbeid wordt bereikt. 

stuk vezelplaat, aan de zijkanten ruiten, even
tueel aan een kant gaas en dan nog een een~ 
voudige lichtkap en de zaak is compleet. Ik 
maakte aldus binnen 3,!.1 uur een eenvoudig 
maar sterk terrarium! Nu maar de melkboer 
vinden die u zo'n krat wil geven of verkopen. 

K. Jonker, Abcoude 



Waarnemingeaa bij Testudo graeea en T. hermanni 

Th. J. Hor•lhub, Roo•endaal (N.B.) 

In de vele jaren dat ik deze dieren nu al houd, 
heb ik verscheidene interessante waarnemingen 
verricht. Enkele er van wil ik hier neerschrijven. 
De waamemingen zijn echter gedaan bij een 
klein aantal dieren, en het is dus best mogelijk 
dat andere schildpaddenhouders met hun dieren 
heel andere ervaringen hebben. De door mij ge
trokken conclusies zullen dan ook vast niet 
gelden voor aile Griekse en Moorse landschild
padden. 

Gehoorzin: Deze lijkt mij tamelijk goed ont
wikkeld. Proeven toonden aan dat hoge tonen 
zeer goed worden waargenomen, terwijl op lage 
tonen niet of nauwelijks wordt gereageerd. 
Blaasinstrumenten brengen het o soms in een 
hevige staat van opwinding. Het attaqueert dan 
alles wat beweegt, of dit nu een schoen is, of 
een ander dier. Onze poes oordeelt het in 
dergelijke situaties verstandiger om haar lig
plaats op een hoge kast op te zoeken, vanwaar 
zij dan met een verontwaardigd gezicht naar die 
wildebras beneden gaat zitten kijken. 
Reukzin: Verscheidene proeven heb ik genomen 
om me hierover een oordeel te kunnen vormen. 
Enkele daarvan zijn: 
1. Ik nam een tomaat en een rode hal van 
gelijke grootte en zette er de proefdieren een 
klein eindje vandaan. Zonder veel aarzelen 
werd de tomaat gekozen. Daama smeerde ik de 
hal in met tomatensap en plaatste de tomaat 
onder een glazen stolp. Nu werd de hal ge
kozen. Dezelfde proef met sinaasappelen en 
appelen en oranjegele en lichtgroene ballen 
leverde hetzelfde resultaat. Een opengeneden 
appel wordt (binnenshuis) tot op vier meter 
afstand geroken. De dieren komen dan ,in de 
looppas" op het heerlijke hapje af. 
2. Enige jaren terug nam ik een nogal vreemde 
proef. Ik had toen een plastic schildpad-model 
met beweegbare kop en staart, zo natuur
getrouw, dat sommige mensen me kwamen 
vragen hoelang of ik die nieuwe schildpad al 
had. Dit model zette ik in het buitenterrarium 
bij het o. De wind liet de kop en staart 
zachtjes heen en weer bewegen, zodat het 
bedrie~lijk veel op een echte schildpad leek. 
Het o toonde echter geen belangstelling. De 
volgende dag nam ik dezelfde proef. maar nu 
had ik het model door het vocht van een 9 
schildpad (die ik voor deze proef al enkele 
dagen van het o gescheiden had gehouden) 
gewreven. En zie, het plastic model werd 
spoedig aangestoten, ja het o deed zelfs po
gingen tot paring! 
3. Afgelopen zomer zette ik, om nogmaals de 
reukzin van het o te testen, een zeker driemaal 
zo groot vrouwtje van de soort T estudo graeca 
iberia - dat ik van mensen die een paar huizen 
verder wonen, te leen had gekregen - in mijn 
schildpaddenverblijf, zo'n vier meter van het 
mannetje vandaan. Dit verkeerde echter in 

Morpheus' armen, en dus werd de ruim vijf 
kilo wegende kolos na een uurtje weer terug
gebracht en de proef als mislukt beschouwd. 
Wie schetst dan ook mijn verbazing toen ik 
tegen de avond, enkele uren later dus, het o 
opgewonden het gras zag besnuffelen waar het 
vreemde 2 had rondgekropen. Het was al laat 
en daarom wilde ik de eigenaar van het 2 Diet 
meer storen. De hele nacht door is het o in zijn 
nachthok, dat ook 's zomers binnen staat, aan 
het stommelen geweest en ik besloot de proef 
de volgende dag te herhalen. Maar zover is het 
nooit gekomen, want het o nam, zodra het 
's morgens buiten was gezet, zelf het heft in 
handen. Hij ontsnapte uit het buitenverblijf en 
begon aan een tocht van dertig meter, vol 
hindernissen, naar zijn ,geliefde". Ongeveer een 
kwartier later had hij haar gevonden. Hoe of 
hij het vrouwtje over deze afstand en in deze 
tijd zo feilloos heeft weten te vinden is mij een 
raadsel. 
........ Na al deze proeven ben ik tot de over
tuiging gekomen dat de reukzin van mijn schild
padden goed ontwikkeld genoemd mag worden. 

Gezichtsvermogen en kleurenonderscheid: Bij 
mijn Testudo's heb ik geen sterk gezichts
vermogen waargenomen. Tot op een afstand 
van ongeveer een meter zien de dieren scherp, 
daarna worden, althans kleine voorwerpen, niet 
meer opgemerkt. Wei bewegende gr6te voor
werpen. Een heilige angst bezitten de dieren 
verder voor bewegende schaduwen, zelfs voor 
hun eigen schaduw. Misschien is dit een aan
geboren schrikreactie, die de dieren in de natuur 
door zich niet te bewegen, moet beschermen 
voor roofvoge]s en andere vijanden. 
Het kleuronderscheidingsvermogen is vrij goed 
ontwikkeld. Selectieproeven met gekleurde kar
tonnen kaartjes, aantrekkelijk gemaakt met 
vruchtensappen, toonden aan dat rood de aan
lokkelijkste kleur is. Daama volgen lichtgeel en 
lichtgroen, terwijl andere kleuren geen of nau
welijks invloed uitoefenen. Als laatste wil ik 
hierbij nog de volgende eigenaardigheid ver
melden. In mijn buitenterrarium had ik eens 
een witgeschilderde ondiepe voederbak ge
plaatst. Geen der schildpadden zette echter ook 
maar een poot in de bak, hoe heerlijk het aan
geboden voedsel ook was. Toen ik een der 
dieren erin zette, begon hij in doodsangst 
achteruit te kruipen, zoals ze wei doen als ze 
geen grond meer onder zich zien. Nadat ik de 
bak met verf een kiezelsteenpatroon had ge
geven, was deze vreemde angst verdwenen. 
Samenvattend kan ik zeggen, dat de reukzin 
goed ontwikkeld is en de gehoorzin en het 
kleuronderscheidingsvermogen tamelijk goed. 
Het gezichtsvermogen is echter beperkt. 
Ik wil er ten slotte nogmaals op wijzen, dat 
deze conclusies slechts gelden voor de Europese 
landschildpadden; bij waterschildpadden heb ik 
geheel andere ervaringen opgedaan. 
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De toepassing ~an ,bardc" bromelia's in zonni~e terraria 
L . C. ~f. W(Jffeb, E:n11elen 

Algemcne opvattingen omtrent het .. vcrwarmde, 
vochtigc, tropische terrarium" of .. ocrwoud
terrarium" voorzien doorgaans in een vrij hoog 
terrarium, dat ingericht is met takken en stron
ken, bodem- en klimplanten, cpiphyten en der
gelijke, teneinde de levensruimte voor de 
bewoners ervan zo groot mogelijk te doen zijn. 
Wij komen hiermede sterk tcgemoet aan de 
territoriumzin van vee) dieren en maken het 
deze tevens mogelijk om in overeenstemming 
met hun aard en levensgewoonten een verblijf 
in het terrarium te kiezen. 
Nu is voor het succes van eeo dergelijkc onder
neming. en dus voor het plezier dat we er aan 
zuilen belcven, een goede keuze van planten 
in hoge mate bepalend. Want leiden die planten 
een kwijnend bestaan, dan zal de bak zelden 
een fraaie aanblik bieden, maar vooral zuilen 
die planten hun ecologische functie maar heel 
slecht vervuilen, zodat ook de dieren in het 
terrarium maar slecht tot een verblijfkeuze zuilen 
kunnen komen. 
Voor slangen en hagedissen, schildpadden net 
zo goed als voor de meeste amphibieeo is 
zonnewarmte. en in sterker mate nog zonlicht. 
een belangrijke voorwaarde voor ceo normaal 
levensritme. Het verstrekken daarvao in ter
raria. die uit de aard der zaak betrekkelijk 
gesloten zijn, Ievert vaak problemen met de 
planten op. De bcstraling wordt te fel, de 
warmte te groot en niet zelden treden ver
brandingsverschijnselen op aan planten die vaak 
in het oerwoudterrarium worden toegepast: 
Ar~ceeen , varens, regenwoudbromelia's, bego
nias. etc. 
Zoals gezegd, hebben echter de dieren die in 
het oerwoudterrarium gehouden worden, ge
woonlijk juist een vrij sterke behoefte aan zon
licht- en -warmte. Er zijn heel wat arboreale 
terrariumdieren die zelfs in semi-aride en step
penachtige gebieden Ieven en die om hun 
boombewonende aard in het oerwoudterrarium 
terechtkomen. Zulke dieren verlangen een zon
nig terrarium, met flinke levensruimte en planten 
die daaraan zijn aangepast. Geen hertshoorn-

foto 1. Neoregelia spectabilis 
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lllet foto'• 1111 n de •ehr(j11er 

foto 2. Bilbergia 1111/allS 

varens, geen philodendrons en begonia's, geen 
vriesea of guzmannia, maar wat hardere, 
zonbestendige planten, die er in overvloed zijn. 
Bodemplanten als cryptanthus. pandanus - als 
u er plaats voor hebt -. ficus. hibiscus, 
palmen en lange klimtakken hoya. percskia of 
vaniile. Als epiphyten komen dan naast en!ge 
cactussen (Rhipsalis) en orchideeen, vooral 
hardere bromelia's in aanmerking. 
Over deze harde bromelia's, die bij een epi
phytische levenswijze toch vee! zonlicht en 
zonwarmte verdragen, wilde ik het bier nu 
hebben. Er zijn er heel wat en het is niet zo 
vcrschrikkelijk moeilijk om er aan te komen. 
H et zijn de soorten die gerust een hele middag 
in de warme zon kunnen staan; de wortels van 
zulke planten hebben in hoofdzaak tot taak de 
planten op hun plaats vast te houden. De 
voeding en vochtvoorziening geschiedt voor 
een belangrijk dee) via de zachte weefsels onder 
in het trechtervormige hart van de bromelia's; 
hierin staat steeds water dat dorstige dieren 
en vooral ook kikkertjes te stade komt. 
Het voordeel van bromelia's boven vee) andere 
planten is, dat ze zelden tot een wanordelijke 
boel uitgroeien, keurig op hun plaats blijven 
en heel gemakkelijk in Ieven te houden ziin. 
Voor het planten van bromelia's als epiphyten 
komen vooral jonge planten in aanmerking. die 
nog gemakkelijk wortels vormen en zich stevig 
hechten op een tak of stam. De planten moeten 
opgebonden worden met ceo luchtig mengsel 
van wat houdbaar materiaal. zoals veenmos 
met varenwortel. Teneinde de wortelvorming 
te bevorderen brengt men bier wat meer aarde
bevattend materiaal omheen, bladaarde met 
turfstrooisel bijvoorbeeld, dat men met verband- . 
gaas of veenmos met raffia bijeenhoudt. Deze 
bekleding houdt de kluit fijn vochtig. Ik gebruik 
zelf hiervoor ook wei kleine plukken gras, met 
wortel en aarde, die, levend of verdord of in 
een overgangsfase, het geheel een na tuurlijke 
aanblik geveo. Na verloop van tijd gaat dit 
buitenste materiaal vanzelf verdwijnen; het 
bindmateriaal gaat het begeven en de aarde 
kruimelt af, zodat tenslotte de plant op eigen 



wortels staat; deze groeien niet vee! meer en 
gaan gedeeltelijk ook verdrogen. 
Van de vele bromelia-soorten die in de handel 
zijn, kunnen er sommige op deze w ijze in het 
zonnige terrarium worden toegepast. Over h~t 
a lgemeen geldt dit voor de sterk .. bemeelde • 
vooral aan de onderzijde daardoor grijze of 
grijsgestreepte soorten. Die grijze kleur wordt 
veroorzaakt door kleine schubjes, die blad
mondjes bedekken en kenmerkt de soorten die 
water opnemen via het blad - in de vorm van 
dauw meestal - en dat vocht niet gemakkelijk 
weer afgeven, omdat de schubjes de bladmond
jes afsluiten. Daarnaast zijn er enige soorten 
met een glad, glanzend blad van een stevige 
textuur en bij deze verhoedt vooral het vocht- foto 4, Tilla11dsia stricta 
reservoir in het hart van de plant, het verdrogen 
ervan. 
Een van de mooiste soorten van deze bromelia's 
is Neoregelia spectabifis ( foto I) , een tamelijk 
grote, donkergroene plant, waarvan het blad 
aan de onderzijde zilvergrijs is met dwars
strepen; de binnenste bladeren zijn purperkleurig 
terwijl de spits van elk blad fe l rood van kleur 
is. Nidularium fulgens en Nidularium innocentii, 
groene, tamelijk vlakke bromelia's, waarvan 
het hart bij voldoende zonlicht helder rood 
kleurt, Iaten zich eveneens gemakkelijk a ls epi
phyt behandelen, maar omdat een teveel aan 
water gemakkelijk over de bijna vlakliggende 
bladeren naar buiten wegvloeit, moet bij deze 
planten het vochtig houden van de wortels en 
het plantmateriaal meer zorg hebben. Oat geldt 

foto 3. AcmJthoslachys slrobilacea e11 Tillm1dsia 
stricla 

ook voor de prachtige V riesea saundersi met 
zijn sterk omkrullende bladeren, die bijna blauw
groen zijn, sterk bemeeld en aan de onderkant 
purperbruin gevlekt. H et is een van de weinige 
soorten Vriesea, die sterke zonbestraling goed 
verdraagt. In de handel vindt men enige soorten 
Aechmea die eveneens zeer geschikt zijn: A. 
fasciata, de bekende. grijsgroene soort met de 
rose bloei, dan. sedert betrckkelijk kort. A. 
candida, een smallere. mecr rechtbladerige soort 
die bloeit met een bijna witte aar. Aechmea 
fulgens en A. miniata, de een glanzend. de 
ander dof. waarvan het blad aan de onderzijde 
violet kleurt; beidc bloeiend met een oranjerode 
aar. Gemakkelijk te krijg2n is ook Bilbergia 
windii, een tamelijk sterke, aan de onderkant 
bemeelde, groene bromelia, die een lange, han
geode bloei ontwikkelt met rose bracteeen. rode 
petalen, geelgroene sepalen met blauwc randen. 
Deze planten doen het goed als epiphyt. maar 
ze verlangen een vrij grote, goed vochtig ge
houden, humusrijke basis van plantenmateriaal. 
Geschikter, maar zeldzamer is Bilbergia nutans 
(foto 2), die slanker is en steiler, eenzelfde 
bloeiwijze heeft, maar die bij een teveel aan 
Iicht lichtgroen tot geelgroen verkleurt. Heel 
zeldzaam is de merkwaardige A canthostac!rys 
strobilacea ( foto 3), een vreemd. stekelig. lang 
sprieterig gewas. dat prachtige ananasachtige 
bloemen en vruchten vormt. Deze planten vor
men in het geheel geen vochthoudende kelk; 
ze zijn wei sterk bemeeld. De ervaring leert 
dat ook deze epiphyten flink wat humushou
dende. luchtige grond nodig hebben voor een 
goede ontwikkeling. Aan tillandsia's vindt men 
bier en daar wei T. cyanea. die wei wat scha
duw verlangt, of T. lindenii, die minder blad 
heeft, sterker bemeeld is en een meer langge
rekte aar heeft. Deze planten lijken overigens 
vee! op elkaar. Beide hebben een brede, platte, 
rose aar, waaruit diepblauwe bloemen ver
schijnen. Tillandsia stricta (foto 4) is een van 
de soorten die in de handel nict voorkomt. 
omdat het een klein, onaanzienlijk. voor leken 
zelfs op gras gelijkend gewas is. dat niettemin 
buitengewoon fraai bloeit met rose bracteeiin en 
blauwe bloemen. Eerder kon ik een aantal be
langstellenden aan deze plant helpen uit een 
import uit Braziliii. Het zijn strikte epiphyten, 
die beslist doodgaan. als men ze met aarde 
in aanraking brengt. Opbinden met varenwortel, 
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stug mos en dradig materiaal uit turf geeft 
goede resultaten, indien men de plantjes regel
matig met regen- of aquariumwater besproeit. 
Als reactie op mijn opmerking dat er nog zoveel 
interessante bromelia's zijn, die voor het ter
rarium zo uitermate geschikt moeten zijn 
maar ongelukkigerwijze nergens te krijgen, 
kwam onlangs .,from the desk of" Mr. Jack 0. 
Holmes, een groot orchideeen- en bromelia
ceeenkweker in T ampa, Florida, het sympa
thieke voorstel om enige tientallen planten op 
te zenden voor distributie onder de !eden van 
Lacerta, die daarvoor een hobbyistische be
langstelling hebben. Deze planten zijn een ge
schenk van Mr. Holmes, gratis. maar .de lucbt
vrachtkosten moeten door ons worden betaald. 
H et is zeer de moeite waard. Mr. Holmes trekt 
zelf de jungles van Amazonie in om naar nieuwe 
planten te zoeken en doet daarvan op interes
sante wijze verslag in het blad van de Bromeliad 
Society. Hij is een van de grootste kwekers 
en heeft een enorme verscheidenheid van 
planten in cultuur. De bromelia's vormen een 
uitstekend handelsobject in de Verenigde Staten, 
omdat deze planten in de zuidelijke staten in 
tuinen worden toe_gepast. 
Hieronder volgt een lijst van de planten die 
opgestuurd zullen worden. Er worden enige 
gegevens aan toegevoegd, om de keuze. die 
noodzakelijkerwijs gedaan moet worden, wat 
gemakkelijker te maken. O mdat het aantal 
planten beperkt is en de belangstelling ervoor 
waarschijnlijk groot, is het voorstel om niet 
eerder met de verdeling ervan te beginnen, 
voordat ieder de gelegenheid heeft gehad keuze 
te maken. Maakt u mij uw keuze per brief 
kenbaar en geeft ook enige alternatieven voor 
het geval vraag en aanbod s terk verschillen. 
Wie nog belangstelling beeft voor planten die 
boger in de tekst zijn genoemd make daarvan 
aantekening; mogelijk zijn daarvan nog stekken 
beschikbaar. 
Streptocalyx ho!mesi, een grote. groene. aan 
de onderzijde beschubde epiphytische brornelia, 
die bij bladlengten tot 1 ,20 meter een ongeveer 
70 em lange aar vormt met helderrode bracteeen, 
waarboven een oranje-gele bloei, gelijkend 
enigermate op die van A echmea miniata. Deze 
soort werd eerst in 1963 door de plantenjager 
Lee Moore in het Amazonie van Peru ontdekt, 
nadien door Jack Holmes verzameld. 
Streptocalyx. poeppegii, een eveneens zeer grote 
epiphyt. met een blauw-violette bloei. Peru, 
Bolivie en Brazilie. 
Aechmea marmorata, 'n steile, kokervormige 
plnnt met gespikkeld blad en dwarsstreepteke
ning. Vormt een hangende bloem, zoals bil
bergia 's. Zuid-Brazilie. 
A echmea chantinii, een harde, stekelige, dwars
gestreepte plant met een vertakte, rode, oranje 
of rose aar. De plant wordt nog groter dan 
Aechmea fasciata en is ook aanzienlijk mooier. 
Aechmea mooreana uit P eru , geen gegevens, 'n 
kokervormige plant. 
Aechmea orlandiana ( foto 5), een onbeschubde, 
sterke plant, lichtgroen met violetbruine teke
ning. Bloei lichtrood. Espiritu Santo, Brazilie. 
Aechmea tillandsioides, Amazonie, P eru. Een 
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foto 5. Aechmea orlatzdiatza 

grote, groene, bemeelde bromelia, smalbladerig, 
uitgesproken epiphy t. 
Aechmea !uddemanniana. Het blad van deze 
plant is aan de bovenzijde groen, onder zilver
achtig rood. Een lange, dichtbezette compacte 
aar. Mexico. 
Aechmea pennocki, Peru, geen gegevens. 
Portea petropo/itana, var. extensa. Dit is een 
grote soort met glad-groene bladeren en lange 
stekels aan de randen; bladeren tot 70 em 
lang. Bloei in een lange open aar met lavendel
kleurige petalen. De plant komt van nature voor 
op rotswanden in Espiritu Santo, Zuid-Brazilie. 

Houdt u, met het oog op het luchtvrachtvervoer, 
voor uw begroting rekening met ongeveer f 2,50 
per plant aan te betalen onkosten. Ik geloof 
niet, dat het zoveel zal zijn, maar een exacte 
opgave van de kosten is pas later mogelijk. Ik 
zal er van uitgaan, dat de belangstellenden mij 
binnen een week na verschijnen van dit verhaal 
zullen hebben bericht. Sint Lambertusstraat 2, 
Engelen, post 's-Hertogenbosch. 

Toe/ichting: 

arborealc 
semi·aride 
ecologisch 

~- boombewonend 
hall·woestijn 

bracceen 
petal en 
sepalen 
epiphyt(iscb) -

bet verband tussen het organisme en 
zijn omgeving 
schut bladen 
kroonbladen 
kclkbladen 
nict in de grond (terrestrisch) maar op 
takken en stammen groeiend: geen 
parasieten I 

Red. 



Een beginner in Zuid-Frankrijk en Spanje 

J, """ Gend, Ulreeld 

Opgewekt en vol verwachting zetten we op een 
zaterdagmiddag koers naar het zuiden. We, dat 
waren mijn vrouw, drie kinderen en ik. We 
wilden net als zovelen, ook eens zon in de va~ 
kantie en zouden de grote sprong wagen naar de 
Middellandse Zee. We zochten dus zon en ont~ 
spanning, maar een ingewijde zou al snel gemerkt 
hebben dater iemand wegging, die kennelijk meer 
wilde doen dan aan het strand liggen. Ik had 
schepnetten en plastic zakken bij me en hoven 
op de imperial prijkte een grote verzendkist, zoals 
ook voor vogels gebruikt wordt. Deze kist was 
een meter lang en een halve meter breed en ge~ 
vuld met sphagnum. 
Laat ik u de reis gedurende de nacht besparen. 
We schoten flink op en de volgende morgen 
waren we al zover dat het lekker warm werd om 
ons been. Bij ons eerste oponthoud, het ontbijt, 
rende ik naar het ,toevallig" aanwezige muurtje. 
Vol verwachting klopte mijn hart. Helaas was 
het nog te vroeg en vie) er geen hagedis te be~ 
speuren. 
Tegen de middag kwamen we in Thoissey aan, 
dat even voorbij Ma~on ligt. Hier aan de Rhone, 
was een kleine camping waar we konden over
nachten. Bij onze aankomst stond de zon hoog 
aan de hemel en het was behoorlijk warm. Terwijl 
mijn vrouw voor het eten ging zorgen, richtte ik 
mijn schreden naar een grote muur aan het einde 
van de camping. Een begroeide muur, vol spleten. 
Nu moet ik u eerst vertellen, dat ik nog maar 
een beginneling ben, en tot nu toe alleen nog 
maar muurhagedissen zag in een winkel in 
Utrecht. Ik ging dus naar die muur, en daar zag 
ik ze, niet enkele, maar tientallen muurhagedis~ 
sen, die heerlijk zaten te zonnen. 
Oude rotten, u glimlacht misschien wat mee~ 
warig, u zag er misschien al zoveel. Voor mij 
was het echter een hele gewaarwording. Er 
waren grote, zwart gevlekte, en kleinere, bruine 
muurhagedissen. Ook in de omgeving van de 
camping zag ik nog verschillende muurhagedis~ 
sen. Ik heb er zo' n stuk of tien gevangen en vond 
op dat moment mijn vakantie al volkomen ge~ 
slaagd. 
De volgende dag zijn we doorgereden naar de 
Riviera, waar we in de buurt van Sete een paar 
uur hebben gezwommen. In de namiddag begon 
de grote trip naar Spanje. Ons doe) was de 
camping .. El Delphin Verde" te Torvella de 
Montgri. Hier kwamen we 's avonds aan. De 
camping was prima en niet druk en ons aan~ 
vankelijk plan, nog verder naar het zuiden af te 
zakken, verviel hierom. Vlak bij de camping was 
een rivier, de Rio Fer, en bij een brug over deze 
rivier ving ik weer verschillende muurhagedissen. 
Sommige dieren hadden een oranje buik en ik 
dacht eerst, met een andere soort te doen te 
hebben. Ik ving ook veel hagedissen aan bet 
strand op boomstammen en onder distels. 

Vlak bij de rivier was een kleine, met riet be~ 
groeide kom water. Hierin zwom veel vis en tot 
mijn vreugde zwommen er eveneens vee) dobbel~ 
steenslangen, N atrix t. tessellata (L a u r e n t i). 
Het vie) niet mee, deze te vangen, maar het 
gelukte toch er zes te bemachtigen. 
Toch was ik niet zo tevreden, want ik wilde 
graag gecko's zien, daar ik voor deze dieren 
nogal een zwak hart heb. 's Avonds onderzocht 
ik met een lantaarn diverse muren, zonder resul~ 
taat. Toen zocht ik contact met een Spanjaard, 
die me de Spaanse naam voor gecko's gaf, nl. 
,.dragon", wat wei het Spaanse woord voor 
,.draak" zal zijn. Ik informeerde nu bij een boer 
of er dragons waren op zijn boerderij, die niet 
in zo'n beste staat verkeerde. Nu, ik had geluk 
en moest 's avonds maar terugkomen. lnderdaad, 
vlak onder de gakgoot zaten er een paar. Staande 
op een grote, gammele ladder gelukte het mij er 
enige te vangen. Later ving ik er nog twee op 
een muurtje. zodat ik aan een totaal van zes 
gecko's kwam. Nu wilde ik nog smaragdhagedis~ 
sen, parelhagedissen en andere slangen zien. Ik 
wilde nl. bij mij op school drie terraria bevolken, 
twee voor de juffen van klas 1 en 3, en een voor 
mijzelf. En nu zal we) gebleken zijn, dat ik nog 
een leek ben, want deze grote hagedissen heb ik 
niet gezien, evenmin als gladde slangen en boom~ 
kikkers. 
Alle hagedissen zijn levend thuisgekomen. Ze 
hielden zich prima in de verzendkist en aten al 
gauw van de ontelbare sprinkhanen, die ik kon 
van gen. 
Voor mij was de eerste trip naar het zuiden vol~ 
komen geslaagd. Wei zou ik het prettig vinden 
tips te krijgen over het voorkomen van smaragd~ 
en parelhagedissen in bepaalde streken van Zuid~ 
Frankrijk. Men behoeft natuurlijk geen speciale 
plekjes te noemen, die men misschien niet graag 
prijsgeeft. Ik hoop volgend jaar weer zuidwaarts 
te gaan en zou dan graag enkele van deze dieren 
vangen. Zoals het zien van de eerste muur~ 
hagedissen mij een bepaalde sensatie gaf, zo zal 
de aanblik van deze ,zware jongens" onder de 
Europese hagedissen mijn vakantie ongetwijfeld 
nog beter doen slagen. 

Denkt U nog even aan de 

FOTOWEDSTRIJD 

en aan de 

Enquete? 
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Deugdel\jke verwarmers 

C. S. Gouda, Utreeht 

Uit de vragen aan de Technische Terrarium
dienst blijkt wei, dat de verwarming vaak een 
probleem vormt. Ik wil daarom in dit korte 
artikel wijzen op de zogenaamde infrarood
stralers van de firma Elstein, d!e zeer geschikt 
zijn als luchtverwarmer, vooral omdat ze in 
verschillende vormen (lampvorm, plaatvorm, 
staafvorm) en sterkten (van 60 W af voor de 
lampvorm en 150 W voor de beide andere) in 
de handel gebracht worden. De importeur is: 
D. Starn, Noordeinde 74, Monnikendam. 
Zij bestaan uit een in keramiek gebakken weer
stand en geven dus geen Iicht, maar worden 
wei zeer heet, zodat de dieren ze . nie~ mogen 
kunnen aanraken. Als warmtestraler hoven in 
het terrarium moeten ze voorzien worden van 
een goede reflector, hoewel men voor dit doel 
natuurlijk ook lampen kan toepassen. 
AI jaren heb ik een staafvormige straler van 
150 W in gebruik die ondersteund door vier 
voorschakelapparaten mijn oerwoudbak van 
180 x 125 x 55 em op temperatuur houdt. Met 
een thermostaat wordt de temperatuur naar be
hoefte geregeld. 

J!eralall .,an de A.laemene Leden.,ergaderlng 
gehouden op 10 april 1965 te Amstelveen. 
Aangezien zowel de voorzitter als de vice-voorzitter 
verhinderd waren aanwezlg te zijn, zag ondergetekende 
zich voor de taak geplaatst deze Ledenvergadering te 
presideren. 
Omstreeks drie uur werd de vergadering, die door ca. 
50 leden werd bijgewoond, geopend en werden de aan· 
wezigen welkom geheten, in bet bijzonder ons lid uit 
Duitsland, de beer Dr. K. Sievers, die speciaal uit Sorup, 
gelegen bij de Duits·Deense grens, was overgekomen 
om nader met de Lacerta-leden kennis te maken. 
De afwikkeling van de agendapunten had een zeer vlot 
verloop; de notulen, bet verslag van bet secretariaat en 
bet verslag van de penningmeester werden zonder op
of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd. Te 
vermelden valt de lof van de kascommissie voor bet 
werk van de penningmeester, die de boekhouding van 
de Vereniging op een duldelijke en overzichtelijke wijze 
voert. 
De bestuursverklezlng leverde geen problemen op; de 
heren Glimmerveen, van Wijk, Otte en van Egdom 
werden allen in hun functie herkozen, terwijl in de 
kascommissie de heren M. van Rekum en C. Gobets 
werden benoemd. Het voorstel van bet bestuur de heren 
C. v. d. Bund en L. Claassen in bet bestuur op te nemen 
in de kwaliteit van commissaris, werd met algemene 
stemmen goedgekeurd. 
Bij de rondvraag werd bet voorstel gedaan tot bet hou
den van een fotowedstrijd. De waarnemend voorzitter 
zegde toe dit met de overige bestuursleden te zullen 
bespreken. (Nadere mededelingen zijn inmiddels ge
volgd. Red.). 
Mevr. Butot zou bet op prljs stellen, wanneer tijdig in 
bet blad bekend werd gemaakt, wanneer Lacerta aan 
een tentoonstelling deelneemt. Indien dit tijdig bekend 
is, zal het in ons blad worden gepubliceerd. 
Na een korte pauze volgde de met spanning tegemoet
geziene lezing van Dr. Ch. Scherpner over bet werk 
van Dr. Klingelhoffer. Hoewel enkele dia's reeds zeer 
bejaard bleken, gaf het geheel loch een bijzonder goede 
indruk van hetgeen Dr. Klingelhoffer als amateur in 
onze hobby heeft berelkt. Het was hartverwarmend te 
zien met hoeveel smaak zijn terraria waren ingericht en 
hoe hij er naar heeft gestreefd de dieren in een zo 
natuurlijk mogelijk milieu te houden. Dr. KlingelhOffer 
was een van de grote pioniers op terrariumgebied en 
geldt nog steeds als voorbeeld voor onze generatie ten 
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In figuur 1 ziet U het systeem dat ik ontwik
kelde met het oog op condensvrije ruiten en een 
zo gering mogelijk warmteverlies. Gaat bet 
alleen om condensvrije ruiten, dan is een op
lossing volgens figuur 2 nog eenvoudiger. 

aanzien van bet verantwoord houden van dieren in 
gevangenschap. Uit heel zijn werk sprak niet aileen 
vakmanschap, maar ook de Uefde tot en de eerbled voor 
de natuur. Dr. Scherpner wist dlt alles op zeer dulde
lijke en prettlge wijze naar voren te brengen, waarvoor 
de toehoorders zich dankbaar toonden. 
Na de gemeenschappelljke broodmaaltijd werd, zoals 
gebruikelijk is geworden, werk uit elgen kring gebracht. 
Daar was dan eerst de beer J. Louwman, die ons zeer 
mooie dia's liet zien uit dierentuinen in Amerika en 
ook opnamen van dieren, die hijzelf had getmporteerd, 
waaronder bijzonder fraaie van de kraaghagedis en 
reptielen uit Nieuw-Guinea. De beer Cornellsse ver· 
toonde op de hem eigen wijze enige zwart-wit dia's over 
de geboorte van een Lacerta sicula campestris. Unieke 
opnamen, die terecht groot enthousiasme verwekten. 
Van de beer W. G. van Oyen zagen wij fraaie opnamen 
van de vuursalamander met een afwijkend kleur
patroon. Op deze zeldzaamheid, die door de beer van 
Oyen nader werd toegelicht, zal t.z.t. in Lacerta nog 
worden teruggekomen. Tenslotte kreeg' de beer Leenart 
bet woord, die met veel verve vertelde over zijn 
ervaringen op herpetologisch· en zeewateraquarium
;ebied, een en ander verduidelijkt met bijzonder fraaie 
dia's. 
Helaas was de opkomst van de leden voor deze loch 
ongetwijfeld interessante dag minder groat dan werd 
verwacht. Misschien was dit een gevolg van bet slechte 
weer en van bet felt, dat men er nog niet aan gewend 
is, dat de ledenvergaderingen in bet vervolg in bet 
voorjaar inplaats van in de herfst zullen worden ge
houden. 

R. M. Meijer 

Y ra"ll en aanbod 

S. Rietveld jr., L. v. Meerdervoort 360, Den Haag, tel. 
394314, vraagt Lacerta agllls, vivlpara, muralis, lilfordi, 
pityuensis, melisellensis, Anguis fragilis, Natrix maura, 
tessellata, Bufo calamita, viridis en Hyla arborea. S.v.p. 
prijsopgave ook voor meerdere exemplaren. 
J. H. Been, Miltonstraat 105, Rotterdam, biedt aan: 
terrarium 100 h. x 125 b. x 40 em diep, op ijzeren frame. 
Vraagprijs compl. f 100,-. 
R. Doornbos, Tolhuislaan 12, Den Dolder, vraagt te 
koop: groot terrarium, benevens Kameleons. Prijs
opgave en gegevens s.v.p. 


