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Chamaeleo pumilus 

(Het verkleurmannetje) 

Tot een van de aantrekkelijkste terrariumdieren 
behoort ongetwijfeld de dwergkameleon, Cha~ 
maeleo pumilus, die door onze stamverwanten 
in Zuid~Afrika .zo treffend verkleurmannetje 
wordt genoemd. Men vindt deze kameleon ook 
aangeduid met de naam Microsaura pumllus, 
onder welke naam bet dier in 1864 door Gray 
werd afgescheiden van bet genus Chamaeleo, 
zulks naar aanleiding van verschillen in de 
schedel en de longen tussen Ch. pumilus en 
Ch. dUepis. Gczien echter bet onder.zoek dat 
Dr. D. Hillenius verrichtte voor zijn proefschrift 
, The differentiations within the genus Chamae~ 
leo Laurenti 1768" en de redenen die hij daarin 
aangeeft voor handhaving van de naam Cha~ 
maeleo, lijkt bet mij juist deze naam in ons blad 
te gebruiken. 
Chamaeleo pumUus is een kleine kameleon met 
grote kleurwisselingen. Gemakkelijk houdbaar 
zijn ze niet. Men client te zorgen voor dunne 
twijgen als klimgelegenheid, en hoewel vliegende 
insecten de voorkeur genieten worden ook was~ 
motlarven graag gegeten. 
Naar mijn mening wordt veelal de fout begaan, 
de dwergkameleon in een uitgesproken oerwoud~ 
terrarium te houdeo. Een droger terrarium is 
beter geschikt en ook doet een nachtelijke af~ 
koeling geen schade. 
Chamaeleo pumilus heeft een uitgestrekt ver .. 
spreidingsgebied en heeft daardoor een aantal 
lokale rassen gevormd, die door Dr. Hillenius 
tot tien ondersoorten zijn teruggebracht. 
H~t feit dat Cb. pumilus eierlevendbarend is, 
geeft reeds aan, dat deze soort geen behoefte 
heeft aan hoge temperaturen. Men veronderstelt 
echter vaak, dat voor een dier uit Zuid~Afrika 
hoge temperaturen no dig zijn. V eel kameleon~ 
soorten komen echter uit streken met gematigde 
temperaturen, waaronder bergstreken. 
Het opkweken van jonge dieren is soms bij~ 
zonder moellijk wegens gebrek aan voldoende 
geschikt voedsel. Gewoonlijk zullen fruitvliegen 
wel worden genomen maar met weideplankton 
werden betere resultaten bereikt. De ervaring 
heeft tot dusverre geleerd, dat bet buiten• 
houden van jonge zowel als van volwassen 
kameleons gunstige resultaten oplevert. Voor .. 
lopig blijven bet echter nog probleemdieren. 

M. v. R. 



Beginselen van de WetensehappeHjk·e -Naamgeving (II) 

Dr. H. Wermrdh, Drdtsland 

in Aquarien Terrarlen 

In de plaats van een droge opsomming te geven 
van de regels der nomenclatuur, willen wij hier 
liever proberen een levendig beeld te schetsen 
van de werkwijze op dit gebied. Wij gaan dan 
in gedachten terug naar het jaar 1950 en ant~ 
moeten daar in een groat museum de onder~ 
zoeker A n t o n die in een beste stemming is. 
omdat hij zojuist een schildpad ontdekt heeft, 
die voor de wetenschap nieuw schijnt te zijn. 
Om zijn ontdekking aan de vakwereld bekend 
te maken en zijn auteursrecht op de nieuwe 
soort te waarborgen, moet hij zijn vondst in een 
algemeen in de openbare handel verkrijgbaar 
vaktijdschrift (dus niet in een weekblad een dag
blad of in een gestencild blaadje met kleine 
oplage) als zgn. ..oorspronkelijke beschrijving .. 
openbaar maken. Deze beschrijving moet bevat
ten: de aan het dier te geven nieuwe naam, een 
kenmerkende beschrijving van de soort, zo mo
gelijk een instructieve afbeelding. onderschei~ 
dingstekenen ten opzichte van de tot dan toe 
bekende verwante soort (en) en ten slotte ge.
gevens over de geografische verspreiding. Alleen 
op deze manier voldoet de publikatie aan de 
daarvoor geldende regels. Tegelijkertijd maet 
A n t o n een van de dieren, waarnaar hij de 
nieuwe soort beschreven heeft als .. type~exem~ 
plaar" en de vindplaats daarvan als .,terra typi~ 
ca" vastleggen, want het type-exemplaar client 
in het vervolg als standaardmodel voor deze 
soort. D:t moet zo mogelijk in een openbare 
collectie bewaard worden, opdat het vaor toe~ 
komstige onderzoekers toegankelijk zal zijn. Het 
krijgt een opvallend etiket en is een voorwerp 
van bijzondere behoedzaamheid. want alle toe~ 
komstige onderzoekingen over de nieuwe soort 
moeten steeds weer van dit type-exemplaar uit~ 
gaan. dat individueel met de soortnaam ver~ 
bonden blijft. 
Zoals de naam van een soort of ondersoort aan 
een type-exemplaar geketend is, zo bezitten 
ook de hogere systematische categorieen een ty
pe, dat echter niet meer door een enkel dier, maar 
door de meest aangewezen categoric vertegen~ 
woordigd wordt. Zo wordt bijv. het geslacht 
Testudo getypeerd door de soort Testudo graeca, 
die men daarom als typische soort, species typi~ 
ca, of ook we) als generotypus ( niet te verwar~ 
ren met de genetische term genotype) aanduidt. 
Aan deze soort is de geslachtsnaam onverbreke
lijk verbonden. Zou men later het grate geslacht 
Testudo in verschillende geslachten gaan ver
delen, dan blijft de naam Testudo bij de groep 
waarin de soort graeca wordt opgenomen. 
Onze vriend A n to n heeft zijn nieuwe schild
pad onder de naam Testudo alba n.sp. in zijn 
beschrijving vastgelegd. De afkorting achter de 
wetenschappelijke naam betekent .,nova species", 
nieuwe soort, en houdt in dat de discussie daar
over is opengesteld. In alle verdere verhande
lingen wordt bet dier dan Testudo alba Anton, 

Jlertallnll' L. Claassen 

1950 genoemd, want de volledige naam bestaat 
niet aileen uit de geslachts~ en soortnaam, maar 
ook uit de naam van de wetenschappelijke au
teur en bet jaartal van zijn publicatie. 
Nauwelijks ten doop gehouden wordt onze 
Testudo alba Anton reeds door de eerste 
onaangenaamheden der naamgeving bedreigd. 
De opmerkzame onderzoeker B r u n o heeft na~ 
melijk reeds bij het lezen van de oorspronkelijke 
beschrijving de boze gedachte gekregen, dat 
deze soart helemaal niet tot het geslacht Testu
do behoort. zoals de auteur heeft aangenomen, 
doch een vertegenwoordiger is van het geslacht 
Homopus. Bruno onderzoekt derhalve het type 
exemplaar van An to n. vindt zijn vermoedens 
bevestigd en publiceert dit in een vaktijdschrift. 
Als gevolg hiervan moet de naam veranderd 
worden in Homopus a/bus (Anton 1950). De 
uitgang van de soortnaam wordt namelijk be
paald door het geslacht van de genusnaam en 
de naam van de wetenschappelijke auteur wordt 
tussen haakjes geplaatst als de soort naar een 
ander geslacht wordt overgebracht. 
Vijf jaar later houdt C a s a r zich met de nieu
we schildpad bezig en komt tot de conclusie, 
dat de soort in twee geografische rassen te 
verdelen valt. Voordat hij echter de namen 
vaor de beide ondersoorten kan vastleggen moet 
hij weer op het type exemplaar teruggrijpen en 
vaststellen tot welke van de beide ondersoorten 
dit behoort. Het blijkt tot het noordelijke ras te 
behoren in welks gebied oak zijn terra typica 
valt. De noordelijke vorm moet dus de naam
gevende soort zijn en dit betekent, dat de soort~ 
naam verdubbeld wordt. Deze vorm gaat aldus 
heten Homopus a/bus a/bus (Anton 1950) en 
behoudt de terra typica en ook het type van 
de soort. De zuidelijke ondersaort moet daaren
tegen nieuw benoemd worden en wordt om te 
beginnen als Homopus a/bus crassus n.ssp. ( = 
nova subspecies = nieuwe ondersoort) beschre~ 
ven. Later wordt dit dan Homopus a/bus crassus 
C a s a r 1955. Natuurlijk moet ook voor deze 
ondersoort een type-exemplaar en de daarbij 
behorende terra typica worden gedeponeerd. 
Nu begint de ellende echter pas goed. D a v i d 
heeft namelijk uitgevonden dat de door Casar 
beschreven crassus-vorm grate overeenstemming 
vertoont met een andere schildpad namelijk de 
in 1954 door Em i I beschreven Testudo excel~ 
lens. Hij vergelijkt de beide type exemplaren en 
is ervan overtuigd dat deze dezelfde saortken
tekenen bezitten en ook ovcrigens identiek zijn. 
Daar volgens de nomenclatuurwetten de eerst
gegeven naam geldig is moet er nu een naam~ 
verandering plaats vinden die de gebruikers van 
wetenschappelijke namen en de systematici tot 
wanhoop brengt. De Iaten~ naam crassus Casar 
1955 moet worden vervangen door excel/ens 
Emil 1954. De volledige naam luidt thans 
Hamopus a/bus e.'\.·ccl/cns (Emil 1954). De 
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auteursnaam wordt tussen haakjes geplaatst om
dat hij deze vorm oorspronkelijk in het geslacht 
Testudo had beschreven. 
De namen crassus en exce/lens zijn dus ver
schillende aanduidingen voor hetzelfde objekt. 
Men noemt dit synonyma (synoniemen). Het 
oude synoniem wordt de geldige naam, het 
andere wordt hieraan als synoniem toegevoegd, 
doch kan onder bepaalde omstandigheden weer 
tevoorschijn worden gehaald. Er blijkt namelijk 
dat de excellens-vorm n:et oo z'chzelf staat maar 
twee ondersoorten omvat. Voor de naamgeving 
doen zich nu weer de volgende problemen 
voor: de ondersoort die het type exemplaar het 
meest nabij komt en in wiens verspreidingsge
bied de terra typica van de excellens-vorm ligt, 
behoudt de naam Homopus a/bus excellens 
(Emil 1954) onder aile omstandigheden. Behoort 
nu het type exemplaar van de tot dusverre als 
synon!em beschouwde crassus-vorm in werke
lijkheid tot de andere ondersoort en klopt dit 
ook met de terra typica daarvan dan wordt de 
naam Homopus a/bus crassus Cas a r 1955 
weer geldig. 
Daarentegen kunnen namen die bijvoorbeeld in 
een lijst of aileen als aanduiding zonder de 
voorgeschreven beschrijving e.d. gepubliceerd 
zijn, nooit geldigheid verkrijgen. Zij zijn ,naakte 
namen" (nomina nuda) totdat een volgende 
auteur hen van de vereiste beschrijving voor
ziet. Deze laatste geldt dan als de auteur in 
de zin van de nomenclatuur en niet de eerste, 
die de naam ,naakt" publiceerde! 
De synoniemen zijn dus niet helemaal zonder 
betekenis, doch het bestaan ervan Ievert tach 

Wist u • • • .. ? 

een gevaar op voor de stabiliteit van de naam
geving. Het volgende voorbeeld zal dit duidelijk 
maken. E g o n heeft in het jaar 1951 een 
Gopherus excellens beschreven. Oat behoefde 
ooze vriend E m i I er niet van te weerhouden 
de naam excellens aan een ander geslacht toe 
te voegen hetgeen hij ook in 1954 bij het ge
slacht Homopus deed. Bij verschillende geslach
ten zijn namelijk dezelfde soortnamen toegestaan, 
doch men moet dit liever vermijden indien de 
genera enige verwantschap vertonen. De auteur 
F r i t z toont nu aan dat de soort excel/ens 
Ego n 1951 in werkelijkheid tot het geslacht 
Homopus behoort, maar daar bestaat de naam 
excellens reeds. Oat mag niet voorkomen. 

In tegenstelling tot de synoniemen die dus het
zelfde voorwerp met verschillende namen aan
duiden, noemt men gelijke namen voor ver
schillende voorwerpen: homonyma (homonie
men). Het jongere homonymon, excel/ens Em i 1 
1954, moet door een nieuwe naam worden ver
vangen en om· de arme Emil niet al te vee I 
verdriet te doen met het verlies van zijn naam. 
doopt Fritz de naam om in Homopus a/bus 
cm!li (nomen novum pro excel!ens Emil 1954, 
non Egon 1951). Later wordt de naam dan 
Homopus a/bus emili Fritz. Zulke namen die 
van de eigennaam van een persoon zijn afgeleid, 
heten dedicatienamen ( d.w.z. namen die aan 
iemand zijn gewijd. Red.). Er client spaarzaam 
en met tact gebruik van te worden gemaakt, 
want zij verliezen hun eervolle betekenis wan
neer me.n er al te gemakkelijk mee zou om
springen. (slot volgt). 

Hoe de sehildpadden aan hun schild komen? 

En waarom dit sehild met ltoornplatt-n h~dekt is? 
Th. J. Horsthuis, Roosendaal (1\'.Br.) 

Op de eerste vraag vinden we een antwoord 
in de werken van Aesopus, een Phrygische 
slaaf, die rood 550 v. Chr. in Sardes leefde. 
- Toen Zeus, de Griekse oppergod, zijn brui
loft vierde, nodigde hij aile dieren uit voor het 
feestmaal. Alle dieren verschenen, behalve de 
schildpad. Enige tijd later daalde Zeus af van 
de Olympus en hij trof bij die gelegenheid ook 
de schildpad aan. Hij vroeg hem toen waarom 
hij niet op zijn bruiloftsmaal was gekomen. De 
schildpad antwoordde: ,lemand zijn eigen huis 
is altijd het beste!'' Daarop ontstak Zeus in 
grote woede, en hij veroordeelde hem ertoe dat 
hij en al zijn nakomelingen altijd hun huis met 
zich mee zouden moeten dragen, tot aan het 
einde aller tijden. 
Een antwoord op de tweede vraag vinden we 
in een vertelling van de inboorlingen van Zuid
Afrika: 

De schildpad morde er eens over, dat hij 
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niet kon vliegen. Hij wilde zijn vriend de vis
arend een bezoek brengen, en dacht dat het wei 
grote indruk op hem zou maken, als hij ook 
kon vliegen. 
Toen de visarend de volgende maal op bezoek 
kwam, zei de schildpadvrouw, dat haar man 
al uitgegaan was. Hij had echter een geschenk 
voor de arend achtergelaten: een bundel tabaks
bladeren. Daarom vloog de arend weer weg 
met de bundel blaren. Maar in die bundel zat 
de schildpad en die voelde zich helemaal niet 
goed, daarboven in de Iucht. Hij vroeg daarom 
aan de visarend om hem op de grond te zetten. 
De visarend schrok zo, toen hij uit de bundel 
een stem hoorde komen, dat hij hem liet vallen. 

. De schildpad kwam op zijn rug terecht, en 
ofschoon de tabaksbladeren de val enigszins 
braken, was zijn schild op verschillende plaat
sen gebarsten. Zo hebben sindsdien aile schild
padden een patroon van voegen in hun schild. 



Mijn ervaringe n m e t e uigc Zoidamcrikaansc r e ptie l e n (II) 
D e Neu s hoornlegunan (Cyelur a c ornufa) 

l•rof. IJr. A. S tolk, A m at crdam 
m e t f o to'a """ d e achr(J.,er 

Wie Cuba zegt. zegt Fidel Castro. Tijdens een 
Amerikaanse tclevisie-quiz. waarbij de dcel
nemers op trefwoorden met een passend ant
woord moesten reageren. kreeg men dan ook 
prompt op het woord Cuba de naam van de 
baardige dictator te horen. De desbctreffende 
deelnemer kan onmogelijk een terrariumliefheb
ber zijn gewcest. In dit geva l zou hij Cyclura 
mac/eayi hebben genoemd. de Cubaanse leguaan 
Nu is het met die Cyclura wonderlijk gesteld. 
Ofschoon hij oorspronkelijk op Cuba voorkwam 
en daaraan ook zijn naam dankt. is hij van dit 
eiland en ook van de Virgin Islands en de 
Kleine Antillen verdreven door een ander rep
tiel. de uit noordelijk Zuid-Ameri ka komende 
Groene leguaan Iguana iguana. waarover we 
in hct voorgaande artikel al met elkaar hebben 
gesproken (STOLK. 1965). We zouden Iguana 
met een gerust geweten een immigrant kunnen 
noemen en dan wei een immigrant die behoorlijk 
stand heeft gehouden en een hoi voor zijn voet 
hecft gevonden in het onbekende land. Hij vond 
op de genoemde eilanden een uitstekend woon
gebied en zag zelfs kans om de daar ter plaatse 
aanwezige Cyclura te verdrijven. Oat is on
getwijfeld wei een geweldige prestatie te noe
men want Cyclura kan wei een meter twintig 
lang worden. Als bijzonderheid kan nog wor
den vermeld. dat men hem a ls fossiel heeft 
gevonden op St. Thomas van de Virgin Islands. 
Nu moeten de leguanen van het geslacht Cy
clura zonder meer als de primitieve vormen van 
deze diergroep worden beschouwd. Wanneer 
we de geografische verspreiding van hun naaste 
verwanten nagaan. dan blijken deze eveneens 

foto I. Dt Cydura comula in hrt vrijt tltld 

tot bepaalde eilanden beperkt te zijn. Een twee
tal soorten treft men aan op de welbekende 
Galapagos-eilanden, die ongeveer elfhonderd 
kilometer van de kust van Ecuador verwijderd 
zijn. 
Gaat men de reisverhalen na, dan komt men tot 
de conclusie, dat het in vroeger tijd op de 
kusten van de gelsoleerde gebieden krioelde van 
exemplaren van de zeehagedis Amblyrhynclws 
cristatus, die een lengte van wei anderha lve 
meter kan bereiken. Op verschillende eilanden 
blijkt het aantal momenteel helaas sterk vermin
derd te zijn als gevolg van de ravage. die ver
wilderde honden en katten daar ter plaatse 
hebben aangericht. Op andere eilanden 'vordt 
gelukkig ook nu nog een behoorlijk aantal aan
getroffen. Die zeehagedissen zijn eigenlijk de 
enige hagedissen van deze tijd. waarvan de 
levensruimte vrijwel uitsluitend door de zee 
wordt gevormd. Als alle grote leguanen zijn 
ze volkomen herbivoor. voeden ze zich dus 
uitsluitend met plantaardig materiaal. Ze kun
nen uitstekend duiken en weten op die wijze 
de benodigde hoeveelheid zeewier te bemachti
gen. Oat zij ten zeerste met het water vertrouwd 
zijn, blijkt wei uit het feit dat ze bij dreigend 
gevaar steeds naar zee vluchten. 
De neushoorn leguaan Cyc/ura cornuta moet nu 
als de naaste verwant van de Cubaanse leguaan 
Cyc/ura macleayi worden beschouwd. In li
chaamsbouw en houding gelijken beide soorten 
sterk op elkaar. Cyc/ura cornuta is echter in 
het bezit van enige hoornachtige uitsteeksels 
aan de rugzijde van de bovenkaak. welke uit
steeksels Cyclura mac/cayi te enenmale mist. 
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foto 2. De C)'dura com uta loon/ zijn hooms. 

Door de syscemattct ts dit kenmerk van een 
zodanig belang geacht, dat het in de soortnaam 
tot uitdrukking is gebracht. Cornu is immers 
het La tijnse woord voor hoo rn. 
Persoonlijk waren wij in de gelukkige omstan
digheid om Cyc/ura cornuta te observeren en 
we slaagden er tot onze grate voldoening oak 
in om enige opnamen te makcn. 
We hadden daarbij een merkwaardige ervaring. 
Hct dier, dat we geruime tijd konden waar
ncmen, ver toonde ontegenzeggelijk een wonder
lijk gedrag. Enerzijds legde hct een onmisken
barc nieuwsgierigheid aan de dag en anderzijds 
was het zo voorzichtig, dat het profiteerde van 
clke dekkingsmogelijkheid die zich in het terrein 
maar voordeed, onverschi llig of dit nu een klein 
aardhoopje was of wat struikachtige vegetatie. 
De neushoomleguaan scheen te weten, dat er 
zich een vreemd individu in zijn omgeving be
vend. Vluchten deed hij nict. Hij scheen een 
ondcrzoek in te willen stellcn en kwa m op onze 
schuilplaats af, een bosjc dicht en stekelig 
struikgewas. Vanzelfsprekend bleef hij nog wei 
op zo'n veiligc afstand, dat we slechts met 
behulp van onze sterkste telclens behoorlijkc 
opnamen konden maken. 
Z eals ik al opmerkte, paarde hij aan zijn 
nieuwsgierige inslag een zekere ma te van voor
zichtigheid. De kale gedeelten van de v lakte , 
waar praktisch aile vegetatie ontbrak. werden 
zondcr meer vermeden. Hij bleef angstvallig in 
de omgeving van de struikcn. Op de bijgevoegde 
foto's is dit duidelijk te zicn. Op de eerste foto 
bcvindt de neushoornleguaan zich nog wei in de 
vcgetatie, doch hij heeft zich hicr toch bloot
gegcven om de opname tc kunnen maken. H e
laas is de kwaliteit van de foto door de moei
lijke omstandigheden waaronder zij gemaakt 
mocst worden, niet a l te best. 
Hct dier van foto 2 is cen a nder exemplaar. 
dat we voor de camera kregen. Deze heeft op 
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het moment van de opname de dekking vol
komen verla ten en kijkt bela ngstellend in onze 
richting. Als gevolg van de speciale belichting 
zijn bij dit d ier de hoornvormige uitsteeksels aan 
de rugzijde van de bovenkaak duidelijk te zien. 
T en slotte nog dit. Hoe moeten we ons het 
verdrijven van Cyc/ura corm1ta door Iguana 
iguana voorstellen? De leek zal ongetwijfeld 
geneigd zijn om dit op rekening te stellcn van 
agressieve neigingen van de greene lcguaan. 
Tach is dit naar onze mening hier niet het ge
val. Ik kan me niet voorstellen. dat Cyc/urn 
comuta door Iguana iguana wordt aangeval
len. Nimmer heb ik dit gczien en ik heb er 
ook geen berichten van onder de ogen gekregen. 
We moeten deze kwestie daarom eerder zien 
a ls cen concurrentiestrijd. waarbij het woongc
bied de inzet blijkt te zijn. Per bepaalde oppcr
vlaktc van cen daartoe geschikt gebied is er 
plaats voor een exemplaar van een reuzen
hagcdis. Iguana weet zich gemakkelijker aan 
te passen - dit volgt reeds uit zijn succesvollc 
immigratiepog ingen - en Cyc/ura comuta wcrd 
uit zijn oorspronkclijk woongebied vcrdrongen 
door de tocncmende aanta llcn van de iguana's. 
Men zou dit op zekere hoogte kunnen verge
lijken met de concurrentiestrijd tussen de kool
mees Parus major en de pimpelmees Parus 
cacrulcus, waarbij de laatstgenoemde het onder
spit moet delven. zonder echter door zijn grotere 
verwant te worden gedood. De vergelijking 
gaat mischien niet geheel op. maar bevat toch 
zekc r een kern van waarheid. In ieder gcval 
ka n de kwestie op deze wijze gemakkelijk en 
begrijpelijk worden voorgesteld. 

Literatuur: 

A. Stalk. Mijn ervaringen met Amerikaanse 
Reptielen en Amphibieen. De Groene Legu
aan Iguana iguana. Lacerta ( 1965). 



Over de kweek Tan 
ltuiskrekels 

J. Lanllng. Gronln~ten 

In dit artikel wil ik mijn ervaringen met het 
kweken van huiskrekels vergelijken met die van 
de heer Stettler, zoals die beschreven zijn in 
Lacerta 15e jrg. nr. 3, biz. 19. 
Voor de ]eden die dit artikel niet kennen, volgt 
hier een korte samenvatting: 
Een volglasaquarium van 30 em hoog, afgedekt 
met een gaasraam of een ruit met ventilatie
gaten, die afgedekt zijn met gaas, is als kweek
bak zeer geschikt. De bodem wordt bedekt met 
een laag droog boomblad, bij voorkeur berken
blad. Als · schuilplaats dienen enkele bundeltjes 
van met ijzerdraad aan elkaar gebonden stukjes 
kurkschors. Een voornaam onderdeel van de 
inrichting bestaat uit een paar platte aardewerk
bakjes met vochtige aarde, waarin de krekels 
hun eieren afzetten. Over deze bakjes heen 
liggen grote stukken kurkschors als beschutting 
van hoven tijdens het eierafzetten. 
De verwarming geschiedt m.b.v. een verwar
mingskabeltje van 15 a 25 Watt, dat in de 
bodem ligt. 
Voedsel: droog boomblad en groenvoer als gras, 
spinazie, sla e.d. Verder stukjes appel en sinaas
appel, havervlokken. tarwe, gistvlokken en af 
en toe een stukje eigeel. 

Ik kweek mijn krekels in een plastic aquarium 
met een bodemoppervlak van 30 x 14 em en 
een hoogte van 18 em (fig. 1). Oit mag laag 
lijken, maar het Ievert geen moeilijkhedcn op 
als men voorzichtig te werk gaat. 
In een kweekbak worden twee wijfjes en een 
mannetje gehouden met hun nageslacht. tot er 
nieuwe volwassen krekels zijn. Dan wordt in 
een andere bak een nieuwe kweek begonnen. 
De bak is afgedekt met een strakgespannen 
katoenen hoes, die m.b.v. een elastickcn band 
op zijn plaats wordt gehouden. De bodem is 
bedekt met een Jaag van 2 a 2.J.1 em bijna droog 
turfstrooisel. Dit is volgens mij beter dan een 
laag boomblad. In een bladerlaag kruipen aBe 
krekels weg, zodat er geen overzicht is over het 
aantal krekels. 
Een met vochtige turf gevuld deksel van een 
grote oploskoffiepot, die tot aan de rand in het 
turfstrooisel staat, moet dienst doen als leg
plaats, maar de krekels hebben, althans bij mij, 
geen enkele voorkeur voor deze vochtige turf. 
Ze Jeggen er wei eicren in, maar dat doen ze 

ilverpapier • Of VE.J>.WAIINING" 

ook in de droge turf. In beide gevallen ontwik
kelen zich larfjes uit de eieren. 
Volgens mij is dan ook de vochtigheid van de 
bodem niet zo zeer van belang als wei de lucht
vochtigheid. Deze laatste wordt uiteraard zeer 
hoog gehouden als er een bakje vochtige aarde 
in de bak staat (70 a 80 % relatieve lucht
vochtigheid). De helft van de bodem is afgedekt 
met een enigszins rondgebogen stuk golfkarton 
(ribbels naar onderen), dat over het .. Jegdeksel" 
heen ligt. Van de resterende helft wordt nog
maals de helft ingenomen door een kleiner stuk 
golfkarton, dat over het voedselbakje heenligt. 
Deze stukken karton dienen als beschutting 
tijdens het eierafzetten en het eten, en als rust
plaats. Vooral de kleinere krekelJarven hangen 
bij voorkeur onder tegen het karton aan, terwijl 
de heel jonge larfjes in de kokertjes een schuil
plaats vinden. 
Voedsel- en drinkbakje zijn doppen van slasaus
flessen. Het drinkbakje is gevuld met stukjes 
spons, die kletsnat ·worden gehouden. Op deze 
manier kunnen er geen jonge krekeltjes ver
drinken. 
De bak wordt verwarmd met een lampje van 
25 Watt met Jampvoet E 14, dat in een zgn. 
.. haakse" Jamphouder is gep)aatst. Deze is bo
venaan in een hoek tegen de wand van de bak 
geplakt (fig. 2). 
Om de wand tegen te sterke verwarming te 
beschermen is het gedeelte van de hoek vlak 
bij de lamp met zilverpapier beplakt. Ook hoven 
de lamp bevindt zich een stuk zilverpapier. 
Het snoer van de lamp gaat via een klein gaatje 
in de hoes naar buiten. 
De temperatuur in de bak is ongeveer 30° C. 
De lamp brandt dag en nacht. Het basisbestand
dee) van het voedsel is havermout. Verder 
krijgen de krekels kleine stukjes appel en sinaas
appel, bladgroente en gekookt eiwit. Ook eten 
ze graag meelwormen en -poppen. Een gedeelte 
van hun familie wordt tijdens of kort na een 
vervelJing opgepeuzeld, vooral wanneer zo'n 
vervelling niet 100% gelukt is. 
Krekels hebben de neiging de achtervleugels van 
de volwassen exemplaren af te knagen. Ver
velde krekels eten meesta) hun oude huidje op. 
De reden van beide verschijnselen lijkt me be
hoefte aan chitine die nodig is voor de groei. 
Over de snelheid van voortplanting nog het 
volgende: Elk krekelwijfje Jegt naar schatting 
5 a 10 eieren per dag, die na 10 a 14 dagen 
uitkomen. Dejonge krekeltjes zijn ± 1 mm lang. 
Ze groeien zeer snel en zijn binnen twee maan
den na het leggen van de eieren volwassen, 
althans bij constant hoge temperatuur. Enkele 
dagen na de Jaatste vervelling kunnen de nieuwe 
wijfjes zelf alweer eieren produceren. 
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De heer A. T. Re.ijst gaat zijn 
fonetie als bibliotheearis 

neerleggen 
W aarschijnlijk wei de meest bekende figuur in 
onze vereniging, de heer A. T. Reijst, die al 
zo vele jaren met nimmer aflatend enthousiasme 
de bibliotheek en inlichtingendienst van onze 
vereniging op de hem zo eigen en uitstekende 
wijze verzorgde, wil nu, helaas, in verband met 
zijn hoge leeftijd deze taken aan jongeren over ... 
drag en. 
Het is niet de eerste keer, dat de beer Reijst 
deze wens geuit heeft, maar bet bestuur heeft 
hem altifd weer weten te ,lijmen", wei besef ... 
fend echter, dat op den duur aan inwilliging van 
dit verzoek niet zou zijn te ontkomen. 
Gelukkig is de heer J. Honders, bijgestaan door 
de heer W. Bergmans, genegen bet werk van 
ons oudste bestuurslid. over te nemen, behou ... 
dens goedkeuring door de voorjaarsvergadering 
van Lacerta. Pas tijdens die vergadering zal 
dus de heer Reijst zijn taak officieel neerlcggen 
en boopt bet bestuur nog nader op dit afscheid 
terug te komen. 
In de maand september zal de bibliotheek naar 
bet nieuwe adres worden overgebracht. Men 
wordt daarom verzocht tot 1 S oktober a.s. geen 
nieuwe boeken aan te vragen, terwijl men van 
die datum af aanvragen dient te richten aan: 
de beer J. Honders, Cornelis Vriendtstraat 42, 
Amsterdam ... Geuzcnveld, tel. 020 ... 133832. 

D.P. van Wijk, vice ... voorzitter 

FofowedsfrUd 

Wij vestigen nogmaals de aandacht op de foto
wedstrijd die in bet juni-nummer werd aange
kondigd en opengesteld. Er is tot dusverre nog 
niet van veel belangstelling gebleken, hoewel er 
toch vele goede fotografen onder onze leden 
zijn. Wij wijten dit voorlopig dan ook aan de 
vacantieperiode. Nu echter de einddatum van 
1 oktober in zicht komt, raden wij u aan even
tuele deelnemingsplannen niet te lang meer uit 
te stellen. Voor de voorwaarden verwijzen wij 
miar pag. 66 van bet juni-nummer. Met 
betrekking tot de conditie f, merken wij nog op 
dat de ingezonden foto's desgewenst wei gere
tourneerd kunnen worden, nadat daarvan een 
cliche is gemaakt. 
In het volgende nummer van Lacerta hopen wij 
te kunnen vermelden dat een flink aantal dieren
foto's is binnengekomen. 

Boekbespreklng 

Onlangs werd in onze bibliotheek onder num
mer 734 opgenomen van Arthur Loveridge & 
Ernest E. Williams: ,Revision of the African 
Tortoises and Turtles of the suborder Crypto
dira". Dit prachtige, bijna 400 bladzijden tel
lende hoek, behandelt aile halsberger schildpad
soorten van Afrika. Van iedere soort wordt 
een volledige lijst gegeven van de oude en de 
nieuwe namen waaronder zij beschreven is. 
Daarna wordt uitvoerig behandeld: de samen
stelling, de vorm, de bouw en de kleur van het 
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schild, het gewicht, de paring en de afzetting 
der eieren, de groei en de ouderdom die bet 
dier in gevangenschap bereikte, de biotoop en de 
verspreiding, het voedsel en nog allerlei bijzon
derheden. 
Het hoek, dat 18 fotopagina's en vele uitste
kende tekeningen bevat (o.a. van de vorm van 
de schedel het plastron en het carapax) alsook 
kaartjes van het verspreidingsgebied der geo
grafische rassen, is als all-round te beschouwen 
en de f 35,50 dan ook zeker waard. Het is een 
hoek dat ik iedere schildpaddenliefhebber van 
harte kan aanbevelen. 
Slechts lof voor onze bibliothecaris, de beer A. 
T. Reijst, die dergelijke boeken voor onze 
rijke, en nog veel te weinig gebruikte biblio
theek, kan aanschaffen. Th. J. Horsthuis 

Werkgroep Limburg 
In bet mei·nummer maakten wij melding van de op
richting van de Werkgroep Limburg op initiatief van 
de beer N. R. Reyst te Maastricht. Van de secretaris 
dezer werkgroep, de beer F. H. Ensinck, Nimrodstraat 
37 te Maastricht, hebben wij intussen vernomen, dat 
de groep reeds 16 leden telt. Een fraaie start dus, die 
navolging verdient. 
Van de eerste excursie, die de jonge werkgroep op 4 
juli hield, ontvingen wij van de secretaris bet vol
gende verslag: 
Om 8.45 uur vertrokken 20 leden en belangstellenden 
met 5 auto's vanaf station Maastricht. De tocht ging 
via Eijsden en Battice over de Boudewijnsweg tot aan 
de afrit bij Eupen. Van hieruit door bet Herzogenwald 
naar de Baraque Michel en Mont Rigi. Hier sloegen 
we rechtsaf richting Beverec tot aan de splitsing naar 
Hochay. Na deze weg ongeveer 1 km te hebben ge
volgd, werden de wagens geparkeerd. 
Om ongeveer 10.30 uur begon de wandeling in zuid
westelijke richting door dennenbossen en enkele loof
bossen. 
Aan herpetofauna werd aangetroffen Lacerta vivipara, 
Rana lemporaria, Trilurus heJvetlcus en T. aJpeslris 
met hun larven. 
Bijzondere flora: gevlekte orchis, krombladige salo
monszegel, moeraskartelblad, wateraa,rdbei, water
klaver en vele andere. 
Het weer was overwegend zonnig, alhoewel ook en
kele regenbuien vielen, die bet enthousiasme echter 
niet beinvloedden. 
Om 16.30 uur arriveerden we weer bij onze wagens en 
via Eupen, Henrichapelle en de Planck reden we terug 
naar Maastricht. 

TUV- stralers 
Volgens ontvangen berichten kan de levering van de 
2 Watt TUV-stralertjes, die de beer Groenteman uit 
Rotterdam heeft gepoogd te verzorgen, helaas geen 
doorgang vinden, wegens bet in gebreke blijven van 
de buitenlandse leverancier. Hopelijk komt er in de 
toekomst nog een gelegenheid om deze stralertjes te 
betrekken. Red. 

Vllegenabonnement 
Nu de voedselschaarse periode weer begint te nade
ren, maken wij de lezers er nogmaals op attent, dat 
regelmatig poppen van kamervliegen betrokken kun
nen worden van de heer J. Lampe, Lucellestraat 54 II 
te Amsterdam-W. Een abonnement voor vijf zendingen 
van circa 200 poppen per keer kost f 5,50 en voor vijf 
zendingen van circa 400 poppen per keer kost f 1,50, 
te voldoen bij vooruitbetaling per postwissel. Red. 

Vrnag en aanbod 
In ruil aangeboden 1 of 2 C/emmys caspica (6 a 7 em) 
voor andere waterschildpadden, liefst Chelydra ser
Ptnlina. N. Willemsens, H A, Smekensstraat, Brussel-4. 
Belgie. 

Correspondentie gevraagd met mede-schildpadden
houders, tcneinde ervaringen uit te wisselen. Beschik 
over zeer veel gegevens. Th. J. Horsthuis, Zwaan
hoefstraat 37, Roosendaal. (Ask for correspondence with 
turtle-keepers for study and information.) 


