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Lacerta jubileert 

Zaterdag 10 september 1966 zal het 25 jaar 
geleden zijn dat 'Lacerta' werd opgerlcht. 
Men kan moeilljk spreken van een spectacu
lalre groei slnds de geboorte. 
Maar ernstige lnzlnklngen zljn onze verenlging 
steeds bespaard gebleven en zeker het laatste 
decennium is er sprake van een zeer goede 
gezondheid van de 'patient'. 
Het ledental mag dan niet spectaculalr zijn, 
het aantal amateur-herpetologen ook niet (en 
professlonelen nog veel minder). 
Het Is moellljk te stellen welk percentage 
'terrarlumllefhebbers' lid is van onze vereni
glng, doch men mag wei aannemen dat dit 
vrlj hoog zal liggen. Een snelle groei was en 
Is dan ook niet waarschijnlijk. 
Het door ons bestreken terreln is verder te 
sterk gespeclallseerd, waardoor nog veel al
gemeen geinteresseerden lid zijn. 
Het bezoek aan jaarvergaderingen mag eerder 
goed dan bevredlgend genoemd worden, ook 
al omdat de leden over het gehele land (en 
bultenland) verspreld zljn en vaak fllnke af
standen dienen te reizen om deze blj te 
wonen. 
Kortom, niet dat het bestuur zlch zelfvoldaan 
op de borst moet gaan kloppen, maar wei is 
er aile reden om het jubileum niet onopge
merkt voorbij te Iaten gaan. 
Vandaar dat het beslult genomen is het niet
huishoudelljk gedeelte van de jaarvergadering 
dlt keer naar 10 september te verplaatsen. 
Reserveert deze datum dus!! 
Wij hopen U dan een zeer gevarleerd pro
gramma te kunnen aanbleden I 
Echter nlet aileen In woord (en beeld) willen 
we deze dag gedenken doch ook op schrift, 
een jubileumnummer van Lacerta staat op 
stapel. Hoe dlk? Dat hangt mede van U af! 
Hoe meer kopij U lnstuurt, hoe meer keus, 
hoe beter dat blad kwalitatief en kwantltatief 
voor de dag kan komen. 
Zaterdag 26 maart a.s. zal in de cantlne van 
de Dlergaarde Blljdorp te Rotterdam, de jaar
lljkse algemene ledenvergadering gehouden 
worden, met dus ultsluitend 'huishoudelijke 
zaken'; of U al of nlet wilt komen kunt U van 
de inhoud daarvan af Iaten hangen. 
Over hulshoudelljk gesproken: als het bestuur 
spreekt over jublleum, kljkt de pennlngmeester 
zuur. Een jubileum kost geld en omdat blnnen 
te krljgen zoveel energle. U hebt uw contri
butle toch al betaald? Doet U het anders nu 
even? Straks bent u dit absoluut weer ver
getenl). 

D. P. van Wijk 



Ptyas mucosus (L.) 
De ratte nslang 

11. JJI, iU . Gerri ts, 1V(/mcge ro 

Ptyas mucosus ( L. ) 

Gedurende acht maanden hield ik een Ptyas 
mucosus (L.) (fig. I ) van ongeveer 1.30 m (het 
dier miste een stuk van de staart) in een terra
rium van I 00 x 60 x 65 em hoog. 
Achterwand en linkerzijwand zijn van ha rdboard. 
bekleed met kurkschors. De rechterzijwand be
staat voor de helft uit ny lon gaas en voor de 
helft uit glas, de voorzijde bestaat gehee l uit glas. 
In de bodem, die van hardboard met daarop 
gelijmde moza"ieksteentjes is gemaakt. is cen ruim 
bad met een inhoud van 5 I gemaakt. 
Onder deze bodem branden twee kooldraad
lampen, de tempera tuur wordt door een thermo
staat geregeld. Een derde kooldraadlamp, even
als de beide andere van 60 Watt. is in een reflec
tor gemonteerd. Twee TL van ieder 20 Watt 
completeren de verlichting. 

Een TUV lamp van 6 Watt liet ik, zij het wat 
ongeregeld , hoogstens tien minuten per dag bran
den. De temperatuur in de bak komt overdag tot 
30° C. en 's naehts tot 18 ° C ; 's nachts blijft 
a ileen de bodemverwa rming aan. 
Enkele sueeulenten vormen de bep lanting. 
De slang werd van Drs. W. de Rover betrokken 
en bewees z'n goede eetlust door binnen 24 uur 
na aankomst een gewone ringslang van ongeveer 
50 em lengte, die ook in het terrarium huisde, te 
verorberen. Het gewone voedsel bestond uit 

foto : H. JIV. '"f. Get·ri Is 

groene kikkcrs van 3-6 em en voorntjes van 
10 tot 12 em. Deze voorntjes leverden door 
sehubben en kieuwen nogal moeilijkheden met 
doorslikken. Jon~e baars werd niet graag ge
no men vanwege de rugvinstekels. Deze moeilijk
heden bij het eten van vis zijn misschien te 
verkla ren uit de litera tuur. die als menu voor 
Ptyas mucosus padden, hagedissen en kleine 
slangen opgeeft. 
N iettemin at Ptyas met gemak vier voorns, o f 
"s zo mers. vier a vijf kikkers per keer. Ik 
voerde een maal per week, hetgeen voldoende 
bleek. Pas twee dagen na een maaltijd toonde 
Ptyas weer enige belangstell ing voor voedsel. 
Mecr dan een v isje ging er dan echter nooit in. 
De s lang deed het best op dit dieet, vervelde 
regclmatig en was zeer a gressief. 
Een N atrix piscator (Sc hneider) van ± I 
m lengte, die ook in dit terra rium werd gehou
den, moest vooral bij het eten oppassen. daar 
de rattenslang het a ltijd op het prooidier van 
de N atrix voorzien had. Natrix p!scator werd 
m.i. hierdoor op den duur sehuwer. lk ruilde 
P tyas voor een N atrix cyclopion D u m. en 
B i b r. van sleehts 70 em lengte, waarna het 
een stuk rustiger werd in het terrarium. 
Resumerend kan ik s tellen, dat Ptyas mucosus 
door zijn activiteit en gemakkelijke houdbaar
heid een aantrekkelijk terrariumdier is. 
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Chamaeleo 
jaeksoni 

L. Claa11se n , 1•n•11terdan• 

Daar voorzovcr ik heb kunnen nagaan, nog nooic 
in Lacerta op enigszins uitvoerige wijze over dezc 
merkwaardigc kameleon weed geschreven, waag ik 
bet hie rmede thans een begin te maken, hoewel 
ook ik met dczc dieren to t d usverre slechts een 
beperkte ervaring heb kunnen opdocn. 
Behoudens een simpele vermclding van de naam 
Chamaeleo ;acksoni in enke le a lgemene arti kelen 
over kam eleons die in de loop van de jaren in ons 
cijdschri ft zijn verschenen, schrijft H . Robert Bus· 
card uit Schotland in Lacerta 2 l e jrg, pag. 3 1, dat 
h ij met vee! kameleon-soorten in zijn openlucht
terra rium gunst ige ervaringen hceft opgedaan, maar 
dat hij de iacksoni ondanks zijn aantrekkelijke en 
ongewone verschijning niet kan aanbevelen, aangc
zien deze d riehoornkameleon hem, in tegenstclling 
tot andere soorten, nogal wac last bezorgdc. H ij 
schreef verder dat deze soort vcle uren aan het 
frontglas doorbracht en trachttc door het g las been 
te g raaien , hetgeen de andere kameleons nooit 
deden. 
T oen onze onvolprezen importdienst in mei 1965 
deze dieren, afkomstig uit Kenya, binnen ons bereik 
bracht, kocht il: ondanks dezc waarschuwing een 
paa rtje, althans dnt dacht ik toen. Daar ik uit de 
mij ter bcschikking staandc litcratuur geen duidc
lijke geslachtskenmerken had kunnen opdiepen en 
de gegevens van Klingelhoffer a ls zouden de wijf
jes als regel geen duidelijke hoorns bezitten, door 
latere publicaties waren gelogenstraft, ging ik af op 
de verschillen in bouw van de d ieren. Echter, naar 
late r blcek ten onrechtc. 
Het ene exemplaar dat ik kocht, was namelijk d ui
del ij k forser dan bet twecde en ook de drie hoorns 
waren beter ontwikkeld. Hoewel beide exempla
ren prachtig van kleur waren , vertoonden zij toch 
opvallende verschillen . De kleur van de grote 
leek, zoals ook Klingelhoffer schrijft, op een met 
f raai gekleurde vle kken bezaaide boomschors. Het 
tweede d ier had deze tekening ook, doch vertoon
de bovendien, speciaal bij opwinding, een rood ge
vlekte dwarsband ter breedte van 6 a 8 mm over 
de flanken. De donkerg roene kleur die door Klin
gelhoffer nan de mannecjes wordt toegeschreven, 
heb ik niet waargenomen en daar zal het dan mis
schien wei in zitten. 
De d ieren voelden zich in het terrarium van 120 
hoog, 100 breed en ca. 35 em diep kennelijk op 
hun gema k, a ten goed en hadden a! vlug een rus
tige vasce plaa ts gevonden. Het g rootste exemplaar 
begon a! na en ige weken duidelijk dikker te wor
den en de veronde rstelling lag voor de hand, dat 
het hier een drachtig gelmporteerd wijfje betrof. 
De foto-uitrusting werd ·schietklaar· binnen het be
reik gelegd, met hec doe!, waar het hier een le
vendbarende soort betreft , het afzet ten van de jon
gen te vereeuwigen. W eek na week weed zorgvul
dig opgelet maar er gebeurde niets, hoewel het 
vrouwtje er na enige maanden ui tzag of het dage
lijks kon barsten. 
De beide dieren aten intussen vrijwel a! he< ge
bruikelijke terrarium voedsel dat het zomer-menu 
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Cbamaeleo jackso11i, eukele dageu oud 

foto J. Nedermeijer 

bied t, inclusief flinke sprinkhanen. Ook weed re
gelmatig na het sproeien vocht van de plan ten 
opgelikt, in welk vocht, per liter, enige druppels 
Dagravit 8 waren opgelost. Bovend ien weed d ik
wijls gebruik gemaakt van de druppelinstallatie 
die boven in het terrarium is gemaakt. Enige 
malen heb ik daarbij gezien, dat de waterdruppels 
met de middelste en g roo tste hoorn werden opge
vangen en wei in een zodanige positie, dat de 
druppels langs de hoorn in de bek terecht kwa
men! 
Het lijkt mij n iet toe, dat de hoorns daarvoor be
doeld zouden zijn, hoewel ik in mijn terrarium 
nooit heb gezien dat zij als aanvals- of verdedi
g ingswapen toegepast werden. Wei heb ik dat ge
zien in de bekende expeditie film ·vrijheren van 
het Woud·. Hierin gaan twee hoornkameleons el
kaar duch tig met de hoorns te lijf, zo in de trant 
:!Is herten met hun geweien vechten. T egenover 
soortvreemde dieren worden de hoorns mogelijk 
a ileen gebezigd om in combinatie het de vervaar· 
lijk opengesperde bek, een zo afschrikwekkend 
mogel ijk uite rlijk te geven. Overigens waren mijn 
exemplaren bepaald niet moedig of strijdlustig. 
De andere bewoners van het terrarium, en ige ano
lis-soorten, boomkikkers en wat gekko-soorten, 
waarondcr een paartje Ph elwma bimawlata, wer· 
den volkomen genegeerd en ik heb ook niet de in
druk gekregen, dat zij door de beweeglijkheid van 
sommige dezer dieren werden gestoord. 
Toen ik echter tijdens de zomermaanden enige cijd 
,·an een medelid een Chmuaeleo p11mil11s ( .Mirro
sar~ra Pllmi/a), een dwergkameleon dus, in vacan
tie-bewaring kreeg, veranderde de zaak . 
De beide zeker tweemaal zo g rote Ch. ;acksoni 
schenen bijzonder weinig van deze kleine soort
verwant te moeten hebben. W an neer hij maar in 
de buurt kwam g ingen de beidc bekken wagenwijd 
open en weed, a ls regel onder heftig schuddende 
bewegingen, de aftocht geblazen ! D e pumil11s crok 
zich daar overigens niets van aan en klom regel
matig langs de 'vaste plants· van de jacksoni·s 
naar boven, waarbij hij soms niet schroomde om 



langs de staarten van de zoveel g rotere fami lie
leden omhoog te klauteren. Deze laatste wooden 
zich dan enorm op en deden van alles om de kleine 
belagcr van zich af tc schudden, doch zij gebruik
ten hun vervaarlijke hoorns, waarmede zij de ander 
gemakkelijk hadden kunnen spictsen, nooit! 
lntussen was de zomer voorbijgegaa n zonder dat 
er jongen waren geboren. Eindclijk op 28 oktober, 
toen de hoop a l vrij wel was opgegeven, zag ik 
's avonds laat na mijn thuiskomst, dat aile diktc 
was verd wenen en na cnig speuren tussen de plan
ten werden al spoedig 19 jonge C/}(11/laeleo jackJoJu 
gevonden. Acht exemplaren waren dood, waarvan 
enkele in het vlies, d:lt zij blijkbaar nie t hadden 
kunnen openbreken. Een tweetal jongen hing 
dood aan de tong die ergens tussen de klimplan
ten in een vorkje was geraakt, waaru it zij zich niet 
haddcn kunnen bevrijden. Op deze noga l trieste 
manicr kon worden v:IS!gesteld, dat de tong dade
lijk na de geboorte reeds de formidabele lengte 
van 2 a 3 em heeft bij een totale lichaamslengte 
van 4 a 5 em. De resterende elf stuks wandelden 
her en der tussen het gebladerte kennelijk op zoek 
naar voedsel. 

Er waren natuurlijk geen f ruitvliegen meer be
schikbaar, doch na enig getelefoneer met andere 
!eden had ik na een paar dagcn wat fru itvliegen 
bemachtigd. 
De dicrtjes, cr waren cr toen nog negen over, die ik 
intussen naar een klein terrarium had ovcrgebracht, 
begonnen dade lijk op de fruitvliegjes te 'schieten'. 
Drinken van het Iicht gevitamin iseerde sproeiwater 
haddcn zij van het begin af a l gedaan. He laas had 
ik maar weinig voedsel, zodat de kleintjes niet al 
te vecl binnen kregen. Ve rder zag ik ze nog a l 
eens 'misschieten' , waaruit ik - misschien wat voor
barig - opmaakte, dat ze het ' richtcn' toch nog we i 
even moeten leren ( ' ) . 
lnmiddels waren op 29 oktobcr de hierbij afge
drukte foto's gemaakt. Weer een paar dagen later 
kreeg ik wat meer fruitvliegen beschikbaar, doch 
er waren toen nog maar vijf schriele jongen in 
Ieven. Ik geloof wei dat deze jongen, zoals overi
gens de meeste, zo niet aile jonge reptielen, ,-ooral 
de cerste dagen a ls hct ware in het voer moeten 
'staan' om ze met succes door dezc kritieke periodc 
heen te loodsen . ln ieder geval is het mij niet ge
lukt ondanks UV -bestraling en aile ande re zorgen. 
Ecn voor een g ingen de diertjes ter ziele waarvan 
de laatstc vijf weken na de geboorte. Het beestj e 
had toen een totaallengte van ca. 6 em bereikt. 
Op te merken valt nog, dat hct moederdicr, dat 
vijf dagen na de bevall ing plotseling stierf (zoals 
gewoonlijk zou ik haast zeggen) , de dag voor de 
blijde gebeurtenis e rg onrust ig was en steeds langs 
de grond en tegen de voorru it scharrelde. 
Het tweede, steeds voor een mannetje versleten 
exemplaar, was intussen eve ncens beduidcnd dik
ker geworden en toen dit dicr op 18 december 
dezelfde onrustverschijnselen bcgon te vertonen, 
werd het fototoestel weer klaar gezet. 
Ook nu was het weer mis, want men kan nu cen
maal nie t dag en nacht aan het terrarium gaan 
zitten . Na op zondag 19 december noodzakelijker
wijs enige uren weg tc zijn gcwcest, was het ge
beu rd. 
Ditm2al slechts 8 jongen. waarvan er vijf nog in 

het vlies op de bodem werden aangetroffen . De 
drie andere klommen weer rood , maar verkeerden 
op een na, in een nie t a l te beste toestand. D e dik
ke punt van de tong stak in bl:ide gevallen een 
klein eindje uit de bek. Ze kondcn deze blijkbaar 
nict ver genoeg intrekken en de bek daa rdoor niet 
sluitcn. Enige jongen in d e vliezen vertoondcn 
nog tekenen van Ieven en na het openpeuteren van 
het zcer kleverige omhulsel kwamen er nog drie 
min of meer uitgekropen, kort daarna gaven zij 
echter de geest. Hetzelfde gebeurde in de twee 
volgende dagen met het overige nakomelingschap, 
hoewel e r nu wei voldoende frui tvliegen beschik
baar waren! 
Het merkwaardige is, dat noch bij het eerste noch 
bij hct tweede ' legsel' de vliezige pakketjes met 
het jong aan de takken gek leefd werden aangetrof
fen, zoals het volgens Klingelhi:iffer zou moetcn 
gaan. Een proef wees uit dat bij Iichte druk tegen 
een takje het 'ding' er stevig tcgenaan bleef plak
ken. Ook daarom is het b ij zonder jammer, dat ik 
de geboorte tot rweemaal toe niet heb kunnen 
waarnemen en dus niet weet of het kleven tegen 
de takken eenvoud ig is mislukt en dus de pakket
jes naar beneden zijn gevallen, of dat de jongen -
en daar zag het in een aantal gevallen meer naar 
uit - op de grond zijn afgezet. Mogelijk is een van 
ooze !eden t.z.t. gelukkiger en laat hij de redactic 
dan weten wat hij heeft gezicn, opdat mijn er
varingen kunnen worden gecomplctcerd. 
T enslotte kan nog worden gezegd, dat de jonge 
Ch. jacksoui bijzonder leuk zijn. Mijn exemplaren 
waren of egaa l gr ijsbruin, of zij vertoonden een 
du idelijk, ruitvormige Iichte vlektekening op een 
tamel ijk donkerbruine ondergrond (zie foto). De 
lengtc kort na de geboon e was 4 a 5 em in totaal 
en in het vlies heeft het pakket je cen form:2at van 
ca. l X I '12 a 2 em. De hierbij geplaatste foto laat 
enigszins zien hoe het dicrtje opgero ld in het vl ies 
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Cbamaelo jackso11i, Ollmidtlellijk na de geboorte 
foto Th. Cornelissen 

zit. De drie hoorntjes op de kop waren bij aile 
dieren dadelijk na de geboorte in de vorm van 
knobbeltjes duidelijk te onderscheiden. 
Ik kan mij nu levendig voorstellen, dat Prof. Mer
tens volgens Klingelhoffer, deze jonge diertjes 
de 'verrukkelijkste reptielenkinderen die hij ver
zorgd heeft' noemde. Het gedoe van de merk
waardige snelle - relatief natuurlijk - jonge Ch. 
iacksoni is een alleraardigst schouwspel, dat zelfs 
de dames die meestal niets van ons 'gedierte' 
moeten hebben, in verrukking brengt. 
Helaas was de vreugde ditmaal slechts van korte 
duur, maar eens zullen we er toch nog wei eens 
achier komen hoe het dan wei moet en kan en 
wei des te sneller naarmate ooze !eden hun er
varingen op dit punt !leeds bekend maken, ook 
de negatieve! 
Tot slot nog de opmerking, dat het tweede moe
derdier de geboorte tot nu toe heeft overleefd en 
het ogenschijn lijk goed maakt. Dit is geloof ik, 
wei iets bijzonders. 

SUMMARY 
The author gives a description of the behaviour of 
two female Chamaeleo jackson! and the birth of 
19 resp. 8 juveniles after 6 rasp. 8 months upon 
receipt of the animals from Kenya. As a matter of fact 
he did not 'see' the birth and did neither succeed in 
breeding the juveniles longer than five weeks. Cause 
of the death was obviously lack of suitable food. 
He further noted some times that the mother animals 
used the middle horn when drinking, in so far that 
they picked up water drops with it in such a posi
tion that the water went into the mouth. 

P•·epareren 
/U. ean llchun•, An••fclr:eert 

Iedere liefhebber maakt van tijd tot tijd het 
droeve feit mee, dat ploseling. of soms ook na 
een periode van langzaam verval. een van de 
geliefde terrariumbewoners de geest geeft. De 
vraa g is dan, wat men met het stoffelijk over
schot doet. Er zijn !eden die er helemaal niets 
mee doen en het dier met de stadsreiniging mee
geven. Anderen daarentegen kunnen moeilijker 
afstand doen van het dier en stoppen het beestje, 
soms ook uit een soort verzamelwoede. in een 
pot alcohol of formaline. Zij kunnen dan nog 
eens aan vrienden en bekenden tonen hoe het 
dier er uit zag, maar meestal komt het er op 
neer, dat de pot a ileen maar voor de dag wordt 
gehaald om er een nieuw lijk in te deponeren 
en dan weer wordt opgeborgen tot een volgend 
sterfgeval. 

Er is echter nog een manier om, vooral grotere. 
reptielen te conserveren, n.J. het opzetten. Ik geef 
toe dat dit vee! omslachtiger is dan de ,sterk 
water''-methode, maar het resultaat stemt tot vee! 
mecr voldoening. 
O p de hierbij afgebeelde foto ziet u een door 
mij opgezet exemplaar van Ca/otes mystacus SJ, 
een forse Calotes uit Thailand, die een prac.htige 
blauwe kop heeft. Deze foto werd genomen vlak 
na het prepareren, zodat ook nog de spelden te 
zien zijn. die het dier tijdens het drogen in de 
juiste houding moeten houden. 
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Bij het prepareren van een dergelijke, v rij grote 
hagedis gaat men a ls volgt te werk: 
Met een scherp schaartje wordt, van de anus af. 
de buikhuid tot aan het borstbeen voorzichtig 
losgeknipt. Vervolgens vilt men de huid voor
zichtig los, knipt of snijdt men de buikholte open 
en verwijdert men a ile ingewanden tot op de 
laatste restjes. Ook slokdarm en luchtpijp worden 
verwijderd. 
Bij zeer grote hagedissen verdient het aanbe
veling om ook de huid van de poten los te villen 
en het vlees te verwijderen. Bij kleinere dieren 
is dit niet nodig. 
Vervolgens wordt de buikholte opgevuld. Oit 
kan gebeuren met mos. maar ook heel goed met 
boetseerwas. Men client echter nooit zo stijf te 
stoppen dat het dier op een worst gaat lijken. 
Men moet er integendeel voor zorgen. dat na
tuurlijke huidplooien e.d. bewaard blijven. De 
buikhuid wordt dan met een dunne naald en een 
echt zijden draad of zeer dunne nylondraad dicht
genaaid op de manier als aangegeven op de 
tekening. waarbij de buikhuidranden precies 
tegen elkaar komen te liggen. Zo blijft aileen 
een dunne naad zichtbaar. Het opvullen met 
boetseerwas heeft het voordeel, dat men na het 
dichtnaaien de vorm nog nader kan preciseren. 
Huidplooien kunnen dan nog geaccentueerd wor
den door met de achterkant van een dun mesje 
deze dieper in te drukken. 



Hierna worden de ogen met behulp van een 
klein. puntig pincet voorzichtig uit de oogkassen 
verwijderd en vervangen door glazen oogjes van 
dezelfde diameter. Van te voren worden deze 
glazen ogen in de juiste kleur gebracht en wei 
aan de achterka nt en bij voorkeur met olieverf. 
Deze oogjes worden in Amsterdam o.a. door de 
firma Merkelbach verkocht. 
Het inbrengen van deze kunstogen is een vrij 
lasti9 karwei. ten eerste om ze in de oogkassen 
te krijgen zonder de oogleden te beschadigen en 
ten tweede om ze daarna de juiste stand te geven. 
Een schele hagedis o f ander reptiel zult u in de 
v rijc na tuur namelijk nimmer aantreffen. daar een 
d ier met een dergelij k gebrek zich niet ka n hand
haven in de strijd om het bestaan. 
Aangezien een op deze wijze geprepareerd dier 
nog in het bezit is van hersenen en v leesdelen 
die kunnen bederven, dienen we deze plaatsen 
nog te conserveren. Oat doen we met een 20 °/o 
formaline-oplossing, liefst in alcohol (spiritus) , 
dat snel verdampt. Een oplossing in gedestilleerd 
water kan echter evengoed gebruikt worden. 
Deze fo rma line-oplossing injecteren we met een 
injectiespuit met een zo dun mogelijke naald. 
Voor de hersenen injecteert men via het achter
hoofdsgat bij de nekwervels. Ook de tong 
krijgt een dergelijke injectie, evenals voor- en 
achterpoten en de staart. die op verschillende 
plaatsen worden ingespoten. Ook de buikholte 
krijgt een forma line-behandeling. Door de for
maline treedt een zeer snelle verharding op en 
worden de v lezige delen tegen bederf geconser
veerd. 
Vervolgens wordt het dier in een karakteristieke 
houdin9 geplaatst en in deze houding door mid
del van spelden gefixeerd totdat het preparaat 
geheel droog en hard geworden is . 
lndien bepaalde kleuren gaan verbleken, kunnen 
deze la ter met behulp van kleurstoffen. bijv . 
Ecoline, weer worden aangebracht. Skinken en 
ander van nature sterk glanzende dieren kan men 
vernissen met dunne of verdunde blanke lak. 
doch deze vernis client z6 te worden aange
bracht da t de scheiding tussen de schubben on
derling niet dichtloopt. 
Bij deze wijze van prepareren kan men geen 
dieren gebruiken die reeds geruime tijd dood zijn 
en daardoor a l min of meer verdroogd zijn. O ok 
kan men het prepa reren niet o nderbreken, daar 
dan bijv. de sn ijranden of de oogleden verdrogen 
en verharden en zich niet meer Iaten bewerken. 
Moet men om een of andere reden t6ch enige tijd 
wachten of onderbreken, dan kan men het dier 

het beste in een vochtige dock leggen, waardoor 
de uitdroging enige tijd wordt uitgesteld o f reeds 
enigszins verdroogde delen weer worden opge
weekt. 
Ook slangen kan men op deze manier prepareren. 
Het verd!ent dan echter aanbeveling de slang 
geheel te villen op de kop na. en een nicuw 
slangelichaam op ware grootte na te maken van 
een stuk koperdraad van de juiste lengte en dit 
tot de juiste dikte te omwikkelen met mos e.d. 
Het koperdraad wordt in het achterhoofdsgat 
bevestigd en de huid wordt dichtgenaaid. Het 
koperdraad geeft de mogelijkheid hct slange
lichaam in de juiste vorm te buigen. 
Kleine hagedissen kan men eveneens op deze 
wijze prepareren. Men client echter altijd de in
gewanden te verwijderen en men bedenke: hoe 
kleiner het dier. hoe moeilijker het dichtnaaien 
wordt. Men kan weliswaar de ingewanden van 
kleine hagedissen conserveren met forma line
injecties, doch na verloop van tijd gaat de buik 
invallen door inschrompeling van de ingewan
den. 
lndien men zorgvuldig te werk gaat krijgt men 
een geprepareerd dier. dat jarenlang meegailt. 
decoratief kan werken en voor velen instructie
ver is dan een preparaat op sterk water. 

Calotes mystacus opgezet 
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Werkgroep Amsterdam 

De hierbij afgedrukte foto's geven een indruk van 
de 'behu izing' van de werkgroep Amsterdam. Deze 
werkgroep houdt maandelijks op de derde Dins
dag haar bijeenkomsten in een gebouw van de 
Amsterdamse schooltuinen gelegen in het nieuwe 
Amsterdam West. In dit gebouwtje, dat overdag 
a ls leslokaal wordt gebruikt, onder andere voor 
bet biologic onderwijs aan klassen van de lagere 
scholen, zijn met grote medewerking van de Stich· 
ting die de schooltuinen bestuurt en van de be
heerder van bet complex, de beer Kikkert, een 
tweetal terraria ingericht. 
Het ene zou men een Nederland-terrarium kunnen 
noemen. 
Her herbergt uirsluitend inheemse reptielen en 
amph ibieen, die in de vorm van bezichtiging mede 
worden gebruikt bij het onderwijs. Dit geldt even
eens voor het fotomate riaal dat door de werk
groep in bet klaslokaal is opgeste ld. 
Het tweede grote terrarium (foto onder ) zou men 
een show-bak kunnen noemen. Het is door een 
aantal leden van de werkgroep gebouwd en inge
richt en bestaat uit een oerwoud en een palludari
umgedeelte. Het bevat diverse anolis-soorten, 
boomkikkers en Phelsuma's, terwijl er van tijd tot 
tijd dieren van de !eden in gehuisvest kunnen wor
den. Het palludarium-deel herbergt een aantal tro
pische vissen te rwijl het voordien ook door kleine 
schildpat~den werd bevolkt. De temperatuur wordt 
door middel van termostaten, een warmtestraler en 
d iverse lampen, op peil gehouden. H et terrarium is 
voorts uitgerust met een geforceerde ventilatie 
inrichting, die al dan niet vcrwarmde Iucht lang
zaam in bet landgedeelte blaast. Het geheel is op 
een zeer Iichte plaats opgesteld waardoor de plan
tengroei overvloedig is. H et. onderhoud van bet 
geheel, en dat is bepaald geen geringe taak, is in 
handen van de beer J. Nedermeyer, die zich bier
van op uitnemende wijze kwijt. 
Uiteraard is de werkgroep de Stichting Amster
damse Schooltuinen bijzonder erkentelijk voor het 
feit, dat zij het mogelijk heeft gemaakt hier een 
entourage te scheppen, waarin het prettig is regel
matig bijeen te komen, ervaringen uit te wisselen 
of naar voordrachten te luisteren resp. naar de 
vertoning van dia's of films te kijken. 
Het Bestuur van de werkgroep stelt ook !eden 
van buiten Amsterdam natuurlijk graag in de 
gelegenheid op een van de genoemde dinsdagen 
met de werkgroep en haar outillage te komen 
kennismaken. 

L.C. 

VRAAG EN AANBOD 
Gevraagd : 1 'i' Pseudemys ornata callirostris van 
minlmaal 250 gram. Als ruilobjecten zijn beschikbaar: 
1 3 Pseudemys ornata callirostr is van 230 gram ; 
1 Chinemys reevesii , geslacht onbekend, vermoedelijk o 61 1 c3 Pseudemys ornata callirostris van 330 gram. 
De reden van daze annonce is, dat de beida c3c3 van 
de P. o . callirostris op hat ogenblik baltsen. lnlich
tingen M. S. Hoogmoed, Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie, Lange Raamsteeg 2, Leiden ; tel.: 01710-30541. 

Te koop gevraagd : 1 of 2 bombina bombina of 
var iegata. M. Sparreboom, v. Heutszpark 32, Vlaar
dingen. 
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