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In begin 1965 ontvlngen wlj via Duitsland 
enlge ult Chill afkomstige hagedlssen. Aileen 
de geslachtsnaam Llolaemus was bekend. 
Kllngelhoffer vertelde ons (pag. 1 07) dat dlt 
een soortenrljk geslacht is en hlj noemt de 
soort L. nitidus met enige summlere gege· 
vens. 

Aan de hand van een aantal foto's hlelp prof. 

Dr. W. Hellmich ult Milnchen, die diverse her
petologlsche onderzoekingen In Chill heeft 
verrlcht, ons enlge tljd later aan de volledlge 

namen, waaronder L. nitidus, L chllensis en 
onder voorbehoud L. lorenzmilllerl. 
De Llolaemus nltldus, die ditmaal op de voor
plaat prijkt, is volgens een publlcatle van Prof. 
Dr. Hellmich, 'Die Eidechsen Chiles, insbe
sondere die Gattung Liolaemus' (1934 - bl

bllotheek Nr. 714) afkomstig ult het steppen

gebled van midden Chili. De zuldelljkste vind
plaats zou ongeveer 200 km ten zulden en de 
noordelijkste ca. 400 km ten noorden van San
tiago llggen. Zij komen voor tot op een hoogte 
van ongeveer 2000 meter en houden zlch 
voornamelljk op In warme stenlge terreinen. 
De grondkleur van onze exemplaren was gael
bruin met een zwakke brulnachtlge streep

tekenlng over de rug. De bulkzljde Is geelwlt 
en de keel vertoont donkere strepen. Over 
het geheel llgt een metaalachtlge glans. Vol
gens genoemde publicatie komen diverse 
kleurvarleteiten voor, waarblj het echter 
steeds om klelne verschillen gaat. De jonge 
dleren zijn veel sprekender getekend en heb
ben duldelljke dwarsbanden met geelbrulne 

vlekken over de rug. 

De schubben zljn blj deze grondleguanen -

die echter behoorlljk kunnen kllmmen - sterk 
gekleld, waardoor het dler zeer ruw aanvoelt. 
Helaas zijn de hler gelmporteerde soorten, 
waarschljnlijk doordat wij de julste behande
llng nlet kenden, nlet lang genoeg in Ieven 
gebleven om ult eigen waarnemlngen nadere 
bljzonderheden te kunnen publlceren. Ditmaal 

moeten wij daarom volstaan met de mede
dellng dat meelwormen en allerlei insecten 

Foto voorpagina: J. Nedermeijer met graagte werden gegeten. 
Liolaemus nitidus (Wiegmann) L.C. 
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Herpetologische waarnemingen op Cuba IV 

Zde n e k Votte l , PraaR 

Jllet lllu atratlea """ d e aehr(J.,er 

De grootste en mooiste slang van Cuba is de Cu
baanse slanke boa, Epicrales augulifer. Het gaat 
hier om een grote slang die een lengte van 4Y2 
meter ( volgens een niet gecontroleerd bericht zelfs 
nog Ianger) kan bereiken. De slang is grijs of 
bruingrijs met donkere onregelmatige ruitvormige 
vlekken op de rug. Ondanks dit eenvoudige pa
troon is het een mooie en markante tekening. De 
Cubaanse slanke boa gaat voornamelijk in de 
schemering en 's nachts op jacht. Hij zoekt voed
sel op de bodem en in het karstgesteente en kruipt 
door gaten en onderaardse gangen waarbij boom
ratten van het geslacht Capromys worden gevan
gen. Hij plunder! echter ook vogelnesten, terwijl 
in de nabijheid van menselijke nederzettingen nu 
en dan ook kippen en eenden worden gestolen. 
Aangez ien op de boomratten vanwege hun vlees 
veel jacht wordt gemaakt, waardoor deze diersoort 
is gedecimeerd, hebben vele boa's zich op vleer
muizen gespecialiseerd, die in grote hoeveelheden 
in de ontelbare grotten aanwezig zijn. E. angulifer 
wordt op Cuba van dag tot dag zeldzamer en er 
zullen in de toekomst strenge beschermingsmaat
regelen nod ig zijn. 
Een ander geslacht van boa-achtige slangen, dit
maal dieren van slechts 60 - 100 em lang, draagt 
de wetenschappelijke naam: Tropidophis. Op 
Cuba en zijn eilanden zijn er in totaal zes soorten 
van dit geslacht, dat over de westindische eilan
d en is verspreid en met twee soorten in Brazilie 
en Paraquay is vertegenwoordigd. Alle op Cuba 
levende soorten komen voor in de nabijheid van 
bosbeekjes en op begroeide stenige hellingen. 
Overdag kruipen zij gewoonlijk weg in gaten en 
onder stenen; 's avonds gaan zij op jacht. Het 
zijn leuke, gespikkelde of met grote donkere vlek
ken versierde slangen, die een kleine kop hebben 
en die wat de lichaamsvorm betreft vee! op de 
echte boa's lijken. Zij onderscheiden zich van de 
boa's doordat zij hoofdzakelijk kleine leguanen 
van de geslachten D eiroptyx en Anolis vangen; 
zelfs versmaden zij geen kikkcrs en kleine slangen. 

Dromicus andreae a11dreae 

"ertallng L. Claaaaen ult ;fquarle n Terrarle n 

Zelf ving ik een exemplaar van Tropidophis 
maw/alii! en een T. pardalis pardalis; een andere 
soort, T. melanurus, ving mijn assistent Alayo en 
een exemplaar van dezelfde soort kreeg ik van 
de directeur van het Nationale Museum van 
Cuba, M. L. J aume. 
De meest robuuste slang van Cuba is Alsophis 
angulifer uit de familie der Colubridae, meer dan 
150 em lang en leigrauw tot roodachtig bruin. Op 
Cuba en vele andere eilanden van West Indie ver
vangt deze slang het geslacht Coluber. Zij is 
even fors als de !eden van d it geslacht, heeft 
scherpe ogen en is in staat ook d e snelle krul
staartleguaan in te halen, hem op de bodem te 
drukken of hem met haar lichaam te omwikkelen. 
Een prachtig exemplaar ving voor mij de presi
dent van de Cubaanse Academic voor Weten
schappen, kapitein Nunez Jimenez. Deze slang 
heeft opvallend grote schubben en is in het begin 
zeer bijterig; in het terrarium wordt zij echter 
spoedig mak. 
De overige op Cuba levende slangen houden zich 
alle in de omgeving van water op of onder ste
nen in struikgewas. Het gaat om kleine, in vol
wassen toestand 40 it 80 em lange reptielen. 
De slanke vertegenwoordigers van het geslacht 
Tretanorhinus zijn aan het water gebonden; 
's avonds verlaten zij hun schuilplaatsen langs de 
oever en vangen kleine vis jes en kikkers. Wij 
zagen een exemplaar in een beck in het Vin:ilis
dal in de provincie Pinar del Rio, maar het lukte 
niet het dier te vangen. Waarschijnlijk was het de 
soort T. t'ariabilis. De zeer vlugge, van boven 
fraai g lanzend zwarte slangen, die wij 's morgens 
zagen op een stenige weg ten westen van Havana, 
niet ver van de waterval bij de nederzetting Soroa, 
behoorden tot het geslacht Dromicus. Het was 
uiterst moeilijk ze te vangen daar de dieren bij 
onraad dadelijk langs de stei le rotsen omlaag
gleden. Toch heb ik de soort D. andreae audreae 
mee naar huis kunnen brengen. 
De !eden van het ges lacht Arrhyton, A. doliclm-
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r11m (de kleinste soort) , A. taeuiatmn en / I. vifla· 
111m Ieven voor een deel onderaards en voeden 
zich met andere reptielen die er dezelfde levens
wijze op na houden. Een van deze slangen met 
een lengte van ca. 50 em, ving ik bij het omkeren 
van stenen bij Cabo Cruz, terwijl ik jacht maakte 
op de hagedis Cricosa11ra !)'pica. Helaas gelukte 
hct de slang later uit het terrarium in de dieren
tuin van Havana, waar ik de dieren voor ver· 
zending naar Praag bewaarde, te ontsnappen en 
wij hebben hem niet teruggevonden. D it was 
jammer aangezien reeds op het eerste gezicht af
wijkingen te zien waren van de beschrijvingen 
waarover ik beschikte. 

In m ijn korte beschrijving van de werkelijk unieke 
Cubaanse herpetofauna mag ik de schildpadden 
niet vergeten. D e soort Pse11dem)'J terrapeu, die 
in Cuba niet zeldzaam is maakte het mij echter 
toch moeili jk. Jk ving een groot aantal in de die
rentuin van Havanna en in een beek die door de 
botanische tu in bij Cienfuegos loopt. Een ander 
levend exemplaar kocht ik aan een kraampje voor 
levend wild ! Daar hingen hele bundels levende 
krabben, Cardiosoma g11auhumi, en levende schild
padden aan de achterpoten ! Ik stelde vast, dat er 
zeer grote onderlinge verschillen bestonden; het 
kan hierbij niet om een enkele ondersoort gaan. 
Volgens het hoek van W ermuth/Mertens 'Schild
krtiten- Krokodi le- Briickenechse', Jena 1961, 
erkennen de auteurs alleen de ondersoort Pseude-
111)'1 terrtlpeu mgosa op Cuba. Echter alleen a! de 
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Pseudemys lerrapen rugosa 

afbceldingen van de vormen dezer schi ldpadden 
op pag. 159 tonen, speciaal in de vorm van de 
kop, dusdanig grote verschillen, dat deze nauwe
lijks binnen het kader van een enkele ondersoort 
kunnen voorkomen. Bij mijn volgende expeditie 
naar Cuba zal ik mij diepgaand met dit pro· 
bleem bezighouden. 
Na een verblijf van ongeveer een maand op Cuba, 
werd mij telegrafisch medegedeeld, dat de rege
ring mij toestond in het grote reservaat van 
Zapato zoveel levende krokodillen van de beide 
daar voorkomende soorten te vangen, als ik voor 
mij studie nodig zou hebben. Ik was hiermede 
zeer gelukkig want een dusdanige vergunni ng had 
tot dan toe nog niemand gekregen. Met het oog 
op hun zeldzaamheid staan de krokodi llen op 
Cuba namelijk onder overheidsbescherming. AI 
ee.rder hadden wij bij onze tochten in de provincie 
Oriente op zekere dag bij de Laguna del Tesoro 
halt gehouden, a lwaar wij op voor bezoekers 
toegankelijke plaatsen krokodillen zagen en foto
grafeerden. Op Cuba bestaat de bepaling, dat 
alle daar gevangen krokodillen in het reservaat 
gebracht moeten worden, opdat zij niet wegens 
hun huid gedood zullen worden. Aldus werd het 
merendeel van de Cubaanse krokodillen op een 
plaats geconcentreerd en men heeft de dieren 
daar naar grootte gesepareerd. 
Op Cuba kcmen twee krokodillensoorten voor, 
namelijk de grote Crocod)'llls <ICIIIIIJ en de kleine
re Cubakrokodil, Crocod)'lus rhombifer. De eer
ste, de spitskopkrokodi l, is in de meerderheid, 



cok in het rescrvaat. Deze soor~ is van Zuid
Fiorida tot in hct noordelij k dec! van Zuid
Amerika verspreid; verder komt hij voor op 
Cuba, J amaica en Santo D omingo (waar hij a i
leen in de republiek Hai"ti waargenomen is) . Op 
Cuba komen de dicrcn voor op het e iland I sla del 
Pinos en op vele andere kleine cilandjes. Tijdens 
mij n verblijf bracht een Russischc ingenieur twec 
levende, pasgeboren jongen van bet eiland Jar
d ines de Ia Reina naar bet museum. 
Daarentegen behoort C. rhombifer tot de zeer 
zeldzame reptie len en zijn ook in het reservaat, 
buiten de pasgeboren jongen, slcchts enige hon
derden exemplaren aanwezig. H et gaat hier om 
zeer fraaie krokodillen, d ie op een zwarte onder
grand cen prachtige gele punttckening over bet 
gehele lichaam dragen. D e oork leppen steken cen 
wcinig boven bet kop-oppervlak uit. 
De spitskopkrokod il word t in Brazilie meer dan 
7 meter lang, maar bereikt op Cuba nauwelijks 
een lengte van 5 meter. D e Cubakrokodil daar
entegen haalt niet meer dan ongeveer 3 meter. 
Toch is de laatste soort d e C. tiCIIIIIS bij gelijke 
grootte physisch zowel als psychisch de baas. Zij 
zijn namelijk vee! beweeglijker en roofzuchtiger. 
Daardoor kunnen zij zich waarschijnlijk tegen
over de grotere soort handhaven. 
Wij bereidden ons grondig op de krokod illen
jacht voor en wei met werpnettcn, touwen, zak
ken kortom met alles wat voor bet succes van 
de 'expeditie nodig werd geacht. De netten ble
ken echter onbruikbaar. Toen w ij aankwamen was 
de waterstand tamelijk hoog en in de modderige, 
troebele kanalen, waarin de meeste krokodillen 
voorkomen (behalve die welke op omrasterde 
stukken land ondergebracht zijn) was het-niet
mogelijk de dieren met netten te vangen. 
Kapitein Naranjo, onder wiens toezicht het re
servaat staat, liet nu twee ongeveer 6 meter 
lange bamboestokken brengen, waaraan sterke 
leren lussen werden bevestigd. Met dit gereedschap 
begonnen wij de jacht op plaatsen waar zich 
krokodillen in de gewenste grootte van 80- 140 em 
bevonden . D e ' lusstokken' bleken een bruikbaar 
hulpmiddel te z ijn, niet a ileen bij de jacht op 
kleine leguanen, maar ook bij de vier tot tien 
kilo zware jonge krokodillen. Als wij stil bleven 
staan dan doken hier en daar koppen op met 
dreigend betande muilen en waakzame ogen. W ij 

Crocodylus aCIIIus 

De beer Zdwek Vogel loon/ bier Crocodylw rom
bifer. 

konden echter de stok langzaam over bet water tot 
voor bet niets vermoedende d ier schuiven, dat 
dit ongewone gedoe met belangstelling volgde. 
Pas wanneer wij probeerden de leren Ius over zijn 
kaken te schuiven verloren de meeste dieren hun 
plezier in onze activiteiten en verdwenen in 
minder dan geen tijd in bet troebele water. Toch 
gelukte het ons na een hele dag werken, een 
groot aantal krokodillen te vangen, waarvan ik 
er drie van elke soort uitzocht. 
De lezers zullen zich kunnen voorstellen, dat hct 
uit het water halen van de dieren geen eenvoud ige 
zaak was. Vanaf hct moment dat de Ius werd 
aangetrokken tot bet ogenblik dat h ij weer werd 
losgemaakt sloegen de dieren als dollen om zich 
heen. De bamboestok leek a l na korte tijd tonnen 
te wegen en bet kostte vee! transpiratie voordat 
de operatic ten einde was. H et resultaat was 
echter, dat ik onberispelijke, mooi gekleurde en 
goed gevormde exemplaren naar Praag kon zen
den, alwaar ik in ruime terraria interessante 
waarnemingen kon doen voor wat betreft de 
voedingswijze en het wederzijdse gedrag van deze 
dieren. Ook hier werd bevestigd, dat de Cuba
krokodi l vee! levend iger, maar ook roofzuchtiger 
is dan de spitskop. 

(slot volgt) 



Cordylus jonesii 
R. /U . ;Ue(ie r, ;(msle l.,een 

Via ons lid de heer C. W. V ink uit Breda kwam 
ik op 27 september 1964 in het bezit van een 
vrouwelijk exemplaar van bovengenoemde gordel
staart-hagedis. Dit diertje heeft een lengte van 8 
em, gemeten van de punt van de snuit tot de anus, 
en een staartlengte van 5 em. De kop maakt een 
langere indruk dan die bij andere Cordylus
soorten omdat de stekels aan de zijkant ontbre· 
ken. Het parietaalorgaan is d uidelijk zichtbaar 
( zie foto). De kop is anthracietgrijs bij het zwar
te a f; de bovenlip is vui lwit en de keel iets Iich
ter. De romp is vrij zwaar en van hoven bedekt 
met rijen schubben die dakpansgewijs over elkaar 
l iggen. De kleur van de bovenzijde is grijs met 

donkere vlekken en de kleur van de buikzijde is 
gebroken wit. De staart is evenals bij de andere 
Cordylussoorten voorzien van stekelachtige schub
ben die ronde banden vormen. 
Volgens geraadpleegde literatuur komen deze 
dieren voor in Mo(ambique, Zuid-Rhodesia, 
Beetsjoeanaland, T ransvaal en Kaap Provinsie. Zij 
worden gevonden in rotsspleten, onder boom
stronken en tussen dood hout. 
Ik vermoed dat mijn exemplaar uit een rotsachtig 
gedeelte komt, omdat het d ier wanneer het slapen 
gnat het lichaam tussen twee stenen wringt en de 
stanrt tegen de buitcnkant van de stenen drukt. 
Het is een zeer rustig exemplaar, dat zich gemak
kelijk laat pakken en bekijken. Ook wat het voed
sel betreft zijn er geen problemen: meelwormen, 
wasmotten en sprinkhanen vormen het gebruike· 
lijke menu. 
Zodra de lamp in het terrarium gaat branden, d.i. 
's morgens om 7 uur, komt zij tevoorschijn en 
tcgen de middag omstreeks 4 uur heeft zij stee
vast haar schuilplaats alweer opgezocht. 
Deze Cordylus kreeg voor mij pas grote waarde 
toen op 14 november 1964 drie, en een dag later 
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/tie l folo's " an d e sc i• r(i r 

nog eens twee levende jongen geboren werden. 
Het is nauwelijks te geloven, dat dit diertje vijf 
grote jongen ter wereld kon brengen: deze zijn 
nl. ± 3 em lang, te rwijl het lichaam van het 
moederd ier slechts 8 em lang was. 
Het laatste jong dat geboren werd lag nog in een 
vlies met een bloederig aanhangsel. Het aantal 
5 schijnt m ij zeer hoog toe omdat in de literatuur 
sprake is van 2-4 stuks. Aile jonge dieren werden 
uit het grote terrarium (80 x 35 x 45 em) ge
haald en in een als terrarium ingericht aquarium 
van 35 x 20 x 20 em ondergebracht. De verwar
ming bestond uit twee 5-Watt koo ldraadlampen. 
De bodem bestond uit een laag duinzand, bedekt 

Cordylm jo11esii ( Boulengier) 

met een laag kurkschors. De genoemde 5· Watt 
kooldraadlampen lagen op de grond, die zo be
hoorl ijk warm kon worden. De jonge dieren wer
den gevoederd met kleine wasmotlarven, kleine 
mcclwormen, meelmotten, fruit· en kamervliegen. 
In tegenstell ing tot het moederdier waren de 
jongen zeer actief en zij vochten ondcrling veel, 
waardoor er al spoedig enige dieren achtcr raak
ten. Door deze achterblijvers apart te voederen 
werd de achterstand cchter weer ingehaald. 
Hoewel jonge dieren het beste gedijen bij weide
plankton, is het mij toch gelukt de dieren bij 
l:ovengenoemd voedsel in Ieven te houden ge· 
durcnde de winterperiode. 
Na verloop van tijd werden kleurversch illcn dui
dcl ijk. Drie exemplarcn kregen de bouw en h et 
kleurpatroon van de moeder, terwijl twee exem
plaren slanker bleven met een bruin-roodachtige 
klcur. Ook kon ik vcrschi l in de vorm van de kop 
waarnemen; de dieren d ie op de moeder leken 
hadden naar verhouding ook dezelfde kopvorm; 
terwij l bij de bruin-roodachtige exemplaren de kop 
icts breder uitliep. 
Na omstrccks een ha lf jaar stierven plotseling twee 



reeds tamelijk forse dieren zonder aanwi jsbare oor
zaak, terwijl enige tijd later een oogziekte uitbrak, 
waaraan twee dieren ten offer vielen, zodat ik ten
s!otte nog een exemplaar overhie ld . Dit dier doet 
het nog steeds goed (januari 1966). 
Men is vaak geneigd te denken, dat Cordylussoor
ten en trouwens aile woestijndieren zeer droog 
dienen te worden gehouden. Mijn ervaring is 
echter dat regelmatig sproeien en een bakje water 
in het terrarium zeer op prijs worden gesteld. 
Eieren worden ook steeds gelegd in zand, dat aan 
de vochtige kant is, bij voorkeur onder stenen of 
stronken, zodat sterk uitdrogen door de zon wordt 
voorkomen. Zouden de e ieren in droog zand wor
den afgezet, dan zou onherroepelijk verdroging 
plaatsvinden. D e heer Th. Cornelisse heeft met 
succes een groot aantal agame-eieren uitgebroed 
in een plastic doosje. Hij ging hierbij a ls volgt te 
werk. Op de bodem werd een tapijtj e van vochtig 
WC-papier (nat WC-papier dat was uitgeknepen) 
gelegd en hierop werden de eieren gedeponeerd. 
Vervolgens werden de eieren afgdekt, eveneens 
met vochtig WC-papier. Het doosje werd afge
dekt met een plastic d eksel, waarbij een kleine 
opening werd gelaten voor verse Iucht. Vervolgens 
werd dit doosje boven een verwarmingselemen: 
geplaatst, zodat de temperatuur gemiddeld op 23° 
Celsius werd gehouden. Ik vermeld dit om aan te 
tonen, dat dus ook in een woestijnterrarium veer 
een vochtig gedeelte dient te worden gezorgd. 
Gezien het regelmatige aanbod van Cord)'lus jo
nesii is het zeer wenselijk dat ook andere Lacerta
leden die met deze dieren ervaring hebben deze Het parielaalorgaan 
aan de redactie bekend maken. 

De Plte lsuma i s in, maar . . . 

J. ""n Gend, D en Dolder 

Een tijd lang had ik het gevoel dat ik niet mee
telde in de terrarium liefhebberij, want ik had 
geen Phelsuma's. Nog staat een paartje mooie 
Phe lsuma's op mijn verlanglijstje. 
Gelukkig bezit ik een paar goede vervangers veer 
deze gecko's, die aile goede eigenschappen bezit
ten voor de fi jnproever. lk bedoel mijn toktekkis 
of kamerawintjes, beter bekend onder de naam 
Gonatodes. Hoe ze verder helen weet ik niet, 
daar ik over deze diertjes nog nooit iets in 
Lacerta gelezen heb. Ik bezit op het ogenblik ai
leen de soort die op Aruba voorkomt. De dieren 
zi jn ongeveer 8 em lang , dus echt geschikt voor 
een klein terrarium op de schoorsteen. De manne
tjes zijn op de rug roodbruin. Van de snuitpunt 
tot de staartpunt loopt een witte streep, d ie aan 
weerszijden door een zwarte begrensd wordt. De 
keel is wit met een tekening van zwarte streepjes. 
De vrouwtjes zijn zandkleurig met witte of zwarte 
st ipjes. Op Aruba noemt men deze dieren toktek
kis, in Suriname kamerau1intje, dat kamermeisje 
betekent. De hagedisjes Ieven op afvalhopen en 
op oude huizen, die in vervallen Staat verkeren. 
Ze hebben er altijd volop gelegen heid weg te 
kruipen als er gevaar dreigt. Ze zijn dan ook 

moei lijk te vangen en ik ontvang er nooit vee! 
tegelijk. De e ieren zijn onwaarschijnlijk groot 
voor de kleine vrouwtjes. Drachtige vrouwtjes 
overleven het transport meestal niet. 
In het terrarium zijn de die rtjes niet schuw. Men 
behoeft er nooit naar te zoeken want het meest 
geliefde plekje is dat op de steen onder de lamp. 
Daar het geen oerwoudbewoners zijn is een dichte 
beplanting niet nodig. lk houd zelf een aantal in 
een heel klein bakje dat met een paar kleine 
cactussen beplant is. Een voordeel van deze plan
ten is dat het terrarium niet d ichtgroeit. In het 
midden ligt een stuk natuursteen: de plaats om 
te zonnen. Gonatodes heeft op Phelsuma voor, 
dat · althans bij mijn dieren · geen onderlinge 
vechtpartijen voorkomen. Paringen heb ik nog niet 
waargenomen. Het is mij onbekend of deze dieren 
in gevangenschap te kweken zijn. ·s Zomers vormt 
het voer uiteraard geen probleem, maar · s winters 
wordt het iets lastiger. 
Fruitvliegjes gaan erin a ls koek, maar de kwcek 
van deze diertjes mislukt nog wei eens. N u heb ik 
gemerkt dat de vliegen, die ik bij de boer vang, 
er ook wei in gaan, vooral als ze wat aan de 
kleine kant zijn. 
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AI met al is deze Gonatodes een prettige terrari
umbewoner, die onze aandacht dubbel en dwars 
verdient, ook al is Phelsuma 'in'! 
Naschrift ,.edactie 
Aan de hand van de vindplaats - Aruba · en de 
bcschrijving van de dieren kon worden vastge
steld dat het hier Gonatodes t'illatru (W i e g m.) 
betreft. Deze soort komt niet in Suriname voor en 
met de naam kamerawintje zal men daar onge
twijfeld een andere Gonatodes-soort aanduiden. 
De literatuur leert ons overigens dat o.a. ook 
C11emidophorru lem11iscatr1s en Mabll)'a mabu)'a 
in Suriname met de naam kamerawintje worden 
vereerd. 

Fruitvliegen. 
W. Berr:mana, ....tmaterdam 
AI eerder werd de kweek van Drosophila in 
Lacerta beschreven. Uit bovenstaand artikel van de 
heer van Gend blijkt, dat dit alweer zo lang ge
leden is, dat er !eden zijn die deze recepten niet 
kennen. Het is namelijk niet nodig dat een kweek 
mislukt. Een recept waarvoor vrijwel geen buiten
gewone ingredienten benodigd zijn en dat ik 
jaren lang met succes heb gebruikt, volgt hier. 
De voedingsbodem bestaat uit een mengsel van 
aardappelen en appelmoes, zgn. hete bliksem. 
Hieraan onttrekt men, bijvoorbeeld door het een 
dag in een droge ruimte te bewaren of met behulp 

Boekbespreklng 

Bij de uitgeverij Urania-Verlag (Leipzig-Jena
Berlijn) verscheen in juni 1966 de handlciding 
voor beginners 'Kleine Terrarienkunde', geschre
ven door Wolfgang Wehner. Het boekje (pocket
formaat, maar met een stevige band) is voorzien 
van vlot getekende illustraties en telt naast 120 
tekstbladzijden, 24 bladzijden met overwegend 
goede zwartwit foto's. De korte tot zeer korte 
hoofdstukjes behandelen vrijwel aile aspecten van 
het terrariumhouden. De stijl is gedwongen com
pact hetgeen in vergelijking met de dikwijls irri
tante woordenomhaal van de andere auteurs, wel
dadig aandoet. Voortdurend wordt de argeloze 
beginner op moeilijkheden en bezwaren gewezen 
en hij wordt voorzien van talrijke axiomata en 
adviezen. De zojuist geprezen bondigheid vormt 
slechts een bezwaar in het hoofdstuk over voed
seldieren en de kweek ervan. Dit kweken wordt 

van filtreerpapier, zoveel water dat de massa 
bijna kneedbaar is geworden. Men brengt een laag 
van 1 a 2 em aan in de kweekpotjes. 
Met het oog op het schoonmaken zijn kleine jam
patten of roomflesjes het gemakkelijkst. 
Een dobbelsteentje gist wordt per potje over de 
voedingsbodem verstrooid. Tegen schimmelvor
ming strooit men een mespuntje nipagine, een bij 
de apotheker verkrijgbare stof. Deze nipagine 
kost ongeveer tien cent per gram maar met tien 
gram kan men bijna een jaar vooruit. Een beetje 
suiker wordt door de vliegen op prijs gesteld 
maar is niet noodzakelijk. In het midden van de 
voedingsbodem, waarvan het oppervlak met een 
vork is ruw gemaakt, steekt men een stuk opge
vouwen of gepropt filtreer- of toiletpapier. Dit 
client om vocht op te nemen en als zitplaats voor 
de vliegen. 
In elk potje komen nu ongeveer veertig vliegjes; 
tevoren sexen is niet vereist. 
De potjes sluit men af met een prop watten o.i.d. 
om eventuele miskweken te ondervangen, is het 
raadzaam elke keer drie of meer potjes tegelijk 
te gebruiken. Overigens heb ik nooit miskweken 
gehad, wei is er degeneratie waarneembaar als 
niet van tijd tot tijd vliegen van buitenaf worden 
toegevoegd. 
De optimale kweektemperatuur is 17° C. 
Het duurt ongeveer twee weken voor de nieuwe 
generatie zich aandient. 

als een eenvoudige zaak afgedaan en deze bena
deringswijze zal in menig geval tot teleurstelling 
leiden. 
De meest gehouden Europese en de meest inge
voerde exotische dieren worden afzonderlijk be
handeld en nog eens samengevat in een 'Tabel 
van Terrariumdieren' waarin de meest nood· 
zakelijke gegevens voor het houden van deze die
ren zijn vermeld. 
Een literatuurlijst vangt de beginner op die -on
vermijdelijk- meer wil weten. 
Aan een propagandistische teneur ontkomt ook dit 
Oost-Duitse boekje niet. De 'socialistische Ianden' 
en hun herpetofauna krijgen de meeste aandacht. 
Het boekje kost in Oost-Duitsland viereneenhalve 
mark. 

W. Bergmans 

De Jubileum"iering 
Zoals reeds eerder in Lacerta werd aange
kondlgd zal de herdenking van ons 25-jarig 
bestaan op zaterdag 10 september a.s. in 
Utrecht worden gevierd. De heren W. G. v. d. 
Akker en L. C. M. Wijffels zullen aan de hand 
van kleurendla's vertellen over hun recente 
relzen naar resp. Madagascar en een aantal 
West-lndlsche gebleden. Voorts zal de welbe
kende Dr. J. M. Lodewljks een voordracht 
houden onder de tltel 'Salamanders en Men
sen'. 
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Nadere bljzonderheden zullen tljdlg per clr
culalre aan de leden worden toegezonden. 
Gezlen het bljzondere programma zult U zeker 
proberen zaterdag 10 september voor dit doel 
vrij te houden? Tenslotte vragen wij nog eens 
Uw aandacht voor het Jublleumfonds, dat in 
het Junl-nummer werd aangekondlgd. 
De eerste bljdragen zijn al blnnen; het Be
stuur hoopt dat er nog vele zullen volgen. Een 
verantwoordlng wordt opgenomen In het ok
tober-nummer. Het Bestuur 


