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Foto voorpaglna: 
Anolis lineatus 

Fr. M. Arno/do 
(A. N. Broeders) 

Jaarwensen 
Het Bestuur en de Redactle wensen de 
leden fangs deze weg, preHige Kerst
dagen, een goede jaarwlssellng en een 
gelukklg en voorspoedlg 1967. 

Cont.ribut.ie II 
Hebt U ondonks eerdere verzoeken Uw con
tributle ad f 18,- aeugdleden f 12,-) voor het 
lopende Vereniglngsjaar (okt. tim sept.) nog 
nlet betaald? Foel, U maakt het de pennlng
meester dan wei moellljk en met U nog ca. 
2/, van de leden I 
Tja, helaas moeten wlj kart voor de feest
dagen dit sombere geluld Iaten horen. Nog
maals moeten wlj erop wijzen, dat aileen wan
neer de verschuldlgde contrlbutle op tijd bln
nenkomt aan allerlel lopende en toekomstlge 
verpllchtlngen kan worden voldaan. WIJ be
hoeven U zeker nlet te vertellen, dat aile 
kosten schrlkbarend zljn gestegen en dat 
daarom, zo enlgszlns mogelfjk, geen extra 
kosten gemaakt mogen worden, bljv. voor het 
incasseren van de contrlbutle. Tach wordt de 
pennlngmeester hiertoe genoodzaakt als nlet 
het grootste gedeelte van de thans nog open
staande contrlbutie vlot binnenkomt. 
Helpt U ditmaal echt mee? 

Het Bestuur 

Propaganda 
Ons ledental blfjft zlch de laatste jaren con
stant rand de 500 bewegen, hetgeen er de 
oorzaak van is, dat ondanks de (geringe) 
contrlbutleverhoglngen er In onze rekenlngen 
en begrotlngen ultermate wel~lg spelfng zit. 
In ons fraale blad wordt meer dan 80 °/o van 
de contributie geinvesteerd en hoewel dlt, 
dunkt ons, een welbestede ultgave Is, wordt 
daardoor onze flnanclele basis wei zeer wan
kef. 
Er zijn slechts twee mlddelen om hlerln ver
beterfng te brengen, nl. MEER LEDEN of op
nleuw een contributieverhoglng. Dit laatste Is 
nooit preHig en het Bestuur Is derhalve voor
nemens blnnenkort - en hopelfjk met U aller 
hulp - een propaganda/ledenwerfactle te star
ten. Een fraaie propagandafolder Is In voor
bereldlng en er zal, In de eerste plaats via de 
werkgroepen, worden geprobeerd door een 
doeltreffende actie tot het verkrljgen van meer 
leden te komen. 
Hebt U vrienden of kennissen (ook scholen 
e.d.) die zich voor de terrarlumlfefhebberlj 
lnteresseren en nog maar een klelne aanspo
rlng nodlg hebben? Een brlefkaartje aan de 
Secretaris Is voldoende en de actle Is al be
gonnenl 
In de komende maanden hoort U hlerover 
meer. Een ledental van bljv. 1000 (I) zou ge
weldig zljn en Uw blad nog fraaler en dfkker 
kunnen maken. 

Het Bestuur 



Kleurplaat uit 'H et Aqum"irmr' foto F. Grrbler 

Hyperolius Dielanoleucus 
door nr. lle rgnaans . .-inu1terdarn 

Over d it feeste lijk gekleurde kikkertje uit de 
g rote familie der Rhacophoridae is ons he laas 
zeer weinig bekend. 
De soort werd pas omstreeks 1940 beschreven en 
deed zijn intrede in Europese terraria in 1950 en 
195 1, toen Maeder in Basel grote aantallen im· 
porteerde van berghellingen in Congo . 
Van deze eerste zendingen belanddc een groot 
aamal exemplaren bij Dr. R. Oeser. D aar zelfs 
dezc befaamde arts-kikkerkweker gecn succes kon 
boeken met de kweek van H;•perolius melano
leums, za l he t waarschijnlijk niet eenvoudig zijn 
ecn te rrariuminrichting te vinden waarin de dieren 
zich willcn voortplanten. 
Afgezien van de mogelijke eer van ecn re behalen 
kweekresultaat - toch eigenlijk pas de kroon op 
het werk van de terrariumhouder - zullen velen in 
de bome kleuren en de beweeglijkheid van deze 
Hyperolius a! aan leiding genocg zicn om ze aan 
te schaffen, als ze worden aangeboden. 
De be langrijkste kleuren zijn zwart, gee! en rood. 
Het hangt van de interpretatie van de beschrijver 
af of het zwart a ls grondkleur wordt aangeduid 
waarop zich gele vlekken bevinden, dan we! als 
de kleur van vlekken op een gcle ondergrond . 

Het patroon WtJztgt trouwens van dier tot d ic r, 
a lhoewcl ik aan de hand van de beschikbare af
beeldingen meen, roch we! van een grondpatroon 
re kunnen spreken. 
De onderzijde is rood gekleurd en vanaf d e flan
ken !open enkele roodachtige lijnen schuin naar 
voren naar bet midden van de rug. Van de snuit 
tot de anus loopt eveneens een dergelijke lijn. A I 
deze lijnen zijn door bredere, ge le zomen van her 
zwart gescheiden. In het zwart kunnen zich nog 
kleine gele vlekjes aftekenen . Op de flank houdt 
het zwa rr van de rug op. Hier vormt het zwart 
kleine of grotere eilandjes in het rood , altijd door 
geheel omzoomd. 
lippen, kin, keel, voor- en achterpoten verronen 
ook zw:m e, gee! omrande vlekjes; op het bij 
zittende dieren meest zichtbare dee! van de achter
poot sluiten de zwarte vlekken in grootte aan bij 
d ie op de rug. De grote ogen zijn zwart. 
De dieren worden ongeveer 40 mm lang . 
Zoals gezegd z ijn deze dieren zeer actief, in d e 
avonduren uiteraard. Ze leveren geen uitzond er
lijke problemen wat voedsel betreft en schijnen 
overdag de voorkeur te geven aan een zitplaats o p 
een blad, waar een tweede blad overheen hangt. 
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Curac;aos avontuur II 
(slot) 

L. C. /U. JJ!iJfj..ts 

Heel anders is dat met de gecko's die op de muren 
van de gebouwen rondzwerven. De Pega-pega, 
plakhagedissen, zijn Gpnnodttctyl11s anti/lensis (fo
to 1), d ie's nachts op pad zijn en met behulp van 
een zaklamp gemakkelijk in een lusje zijn te van
gen. Er waren reeds een paar van deze dieren toe
gevoegd aan de kleine collectie die ik op mijn 
werkkamer bijeenbracht - tot ontzetting van de 
Curac;aosche werkster van het instituut - toen Dr. 
Creutzberg mij verzocht vooral niet te rommelen 
in zijn hagedissen, die hem erg dierbaar zijn. Hij 
voelde nie t vee! voor de theorie, dat het wei eens 
goed is voor een populatie om er een groot dee! 
van weg te vangen. De juistheid ervan bleek ge
lukkig al na een paar dagen, toen er op de galerij 
waar ik de gecko's had gevangen, meer zaten dan 
voordien. De strijd om de beste plekjes zal toen 
wei gaande geweest zijn en mogelijk zou het aantal 
weer teruglopen, maar er was geen gelegenheid 
meer om dat nog na te gaan. 
Wat helemaal niet te doen is: kijken naar het 
doen en Iaten van leguanen op Curac;ao. Ze zijn 
er wei, I. i. ig11ana, en een tweetal bijna volwassen 
dieren die ik bij het instituut in de ruigte waar
nam, waren de eerste echte wilde leguanen die 
ik in mijn Ieven zag. De dieren waren eigenlijk 
a l verdwenen toen ik mij realiseerde dat die grote 
hagedissen met hun lange, donker gebande staar
ten, leguanen moesten zijn. Ik zag ze op een 
hoogte die begroeid was met Jttlropha, Acacia en 
Oprmtia, terwijl ik aan · het uitkijken was naar 
Anolis. 

Foto I. GymuodfJCtylus autilleusis 
(foto Fr. Amoldo Broeders) 
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co/'1'.: St. Lambe1'1mstraat 2, Eugelen ( N.B.) 

Leguanen zijn betrekkelijk zeldzaam op Curac;ao. 
Ze worden intensief vervolgd, niet zo zeer omdat 
ze uitstekend eetbaar zijn en de honger op het 
eiland nogal groot is, maar omdat men zich met 
de jacht op zulke, moeilijker te vinden dieren aile 
weekenden volop vermaakt. Een triest en klaar
blijkelijk cosmopolitisch trekje aan de mens. Ik 
heb dan ook nog maar een maal een leguaan op 
het eiland gezien. Een andere ontmoeting met 
leguanen had ik op Bonaire, waar een groot cx
emplaar de weg overstak, vlak voor de auto waar
in ik van Kralendijk naar Rincon reed. Ik vernam 
bij die gelegenheid , dat ook op dit ei land de 
leguanen betrekkelijk zeldzaam zijn, maar dat ze 
in grote aantallen voorkomen op Klein Bonaire, 
dat vlak, ruig, onbewoond en van geen economisch 
nut is, zodat het noga l met rust gelaten wordt. 
Het snuffelen tussen de hopen rommel, die ge
stort worden tussen de waterfabriek van Willem
stad en de Piscaderabaai - aan de landzijde van 
de weg liggen een paar met Rhizophon1 begroeide 
lagunes, die tegen iedere bedoeling in als vuil
stortplaats worden gebruikt - leverde een nieuwe 
ontmoeting met een Curac;aosche hagedis op: Go
natodes albigularis. Het zijn kleine, in hoofdzaak 
in bruin getekende geckootjes, die, compleet met 
staart in hun volle lengte in ecn lucifersdoosje 
passen. Ze zijn overdag te vinden, maar beter nog 
als het donker is met de zaklamp. U mag van mij 
aannemen, dat een terrarium, waarin de biotoop 
van deze beestjes is nagemaakt, een verschrikke
lijke stank verspreidt en een ellendige aanblik 
biedt. Heel anders was de omgeving waarin ik 
Gonatodes aantrof in Centraal Amerika. Daar 
leefden ze onder andere op de gecompliceerde 
stammen van Ficus-borneo, die door het samen
stel van luchtwortels, bijstammen en van onder op
gaande takken aan heel wat dieren een onderkomen 
bieden. 
Een heel merkwaardig hagedisje, dat ik aileen 
maar even heb gezien, maar niet kunnen vangen, 
is Gymnophthalmlls linea1111 een glad beschubd 
diertje, g lanzend en met hele kleine pootjes. Het 
diertje lijkt vee! op een skinkje, maar bet hoort 
tot de familie van Ameiva's, Teiidae. Het leeft in 
zandige, niet te droge terreintjes en wordt naar het 
schijnt slechts zelden gevonden. Van waarnemingen 
aan deze diertjes is het dus belemaal niet gekomen 
en het is dank zij het rijke archief van frater 
Arnoldo Broeders, dat ik U een foto van het dier
tje kan Iaten zien (foto 2). 
Ik heb van Curac;ao een slang meegebracht: Lei
madophis triscalis, (foto 3) de enige soort die 
op het eiland voorkomt. Hij is niet zeldzaam maar 
schuw en vee! mensen op Curac;ao hebben nooit 
een slang gezien. Op een tocht die mij naar San 
Pedro op het vlakke terms aan de noordkust 
voerde, trof ik op een stukje grasbegroeid terrein 
twee slangen in copula aan. Tijd om te fotogra
feren was er nauwelijks. D e dieren zijn oker-



Folo 2. Gy11mopbthalmus lineatns 

kleurig met drie donkere langsstrepen. D e lengte 
bedroeg naar schatting 70 em. Bekend is, dat ze 
vooral Cnemidophorus eten, zodat ze als terra
riumdier wei niet zo erg geschikt zullen zijn. 
De mooiste tocht die ik over het eiland maakte 
was op uitnodiging en in de wagen van de Broe
dcrs. Broeder Salesius Nolden, die ik reeds uit 
correspondentie kende, zorgde daarvoor. Dat Fra
ter M. Arnoldo Broeders zich nog bij ons aansloot 
en ons gidste was een heel gelukkige regeling, 
want hij, een botanicus, kent het eiland als geen 
ander. De tocht voerde langs de verrukkelijke, 
gri llige Santa Martha baai, die men vanuit de 
hoogte in een blik kan overzien. lk zag er telkens 
koppels groene Cura~aosche parkieten luid krijsend 
voorbijvliegen. Zoiets ziet er heel erg tropisch 
uit. Dat was de hele streek ook wei, want de 
gri llig geprofileerde stammen en takken van de 
Brasielbomen, HaenutiOX)'Ion brasilello, waren op 
sommige plaatsen geheel overdekt met Tillandsia 
remrvata. Een soort van een gebruikelijker brome
liaceenvorm is T. 11trimlata met zijn hoge, be
trekkelijk kleurloze, venakte bloeiwijze. Rond de 
Santa Martha baai komt deze soort eveneens veel
vuldig voor. Het zijn l)•pische gewassen, die van 
dauw Ieven en die droog en stoffig worden als 
de zon er op schijnt. De tocht voerde tangs hele 
vclden van Bromelia lasiantha, die er met hun tere 
gcelgroene kleur en rood gelakte harten, heel mooi 
en aantrekkelijk uitzien. D e aanvechting om er een 
mee te nemen en op te zenden naar Nederland 
was groot, maar de planten zijn zo uitermate hard 
en stekelig, dat elk aanraken zeer pijnlijk is en 
de lust tot oogsten snel vergaat. Jk heb er een 
losgemaakt met een ijzeren haak, d ie voor het los
brcken van koraal op de riffen wordt gebruikt. 
De baai van Sint Kruis heeft twee hoge koraal
rotswanden en een tamelijk fijn strand. Op een 
van deze wanden zag ik een geweldige leguaan, 
in aile rust, volkomcn onbereikbaar op ruig ter
rein, dat door cactussen en doornstrui ken absoluut 
onbegaanbaar is. Mij werd verteld, dat deze dieren 
vaak van de hoge roisen in zee springen om elders 
weer op het droge te klauteren. 
De oversteek naar de noordkust van het eiland 
bracht een geheel n ieuw schouwspel. De kust 
heeft hier geen stranden als men de grote velden 
rondgeslepen wrakhout niet als zodanig wil aan
merken. D e passaat d rijft hier de zee met don
derend geweld tegen de rotsen en op sommige 
plaatsen is de rots onderspoeld en de zandsteen 
onderlaag verdwenen, zodat hele fonteinen on t
staan van in grotten opgeperst water dat door 
galen in het dak een uitweg zoekt. Op een plaats, 
Boca Tabla, is zo'n grot van landzijde binnen te 
gaan en dat is een belevenis, waarbij de nieuws
gierige het horen en zien vergaat. Fijngemalen 

( [olo Fr. A moldo Broede1·s) 

resten van boten, complete d ieselmotoren in een 
hoek, leren dat de noordkust voor vissen, zwem
men en varen ongeschikt is. 
Heel anders wordt de tocht die te voet wordt 
ondernomen naar de top van de Christoffel. De 
in het vooruitzicht staande prijs is onder andere 
Tillmulsia ftuciwlalft, een prachtige slanke soort 
met compacte helderrode bloeiwijze. Het is ecn 
trek die men niet vroeg genoeg kan begi nnen, 
want de zon is heel in de windstille rooien waar
langs de weg naar boven gaat en de dichte be
standen van Acacia, Opuntia en Bromelia zorgen 
voor miljoenen dooms op het pad. Halverwege 
begint de vegeiatie ie veranderen en kan men van 
het prachiige uitzicht genieten. De hagedissen die 
men er tegenkomt zijn / lnolis lineat11s (zie voor
plaat) en Cnemidophoms 11/lll'inlls en dat verandcrt 
verderop ook niet meer. Na de merkwaardige stam
loze op Copernicia gelijkende palmen, die a ileen op 
deze berg en aileen op deze hoogte voorkomt, be
reikt men de zone van het massaal optreden van 
epiphyten. Overal zijn de bomen beladen met een 
last van Tillandsia's en orchideeen, vooral Bras
Jtii'Oia nodosa met zijn fijne geelwitte bloemen, 
die massieve bedden vormt. Langs takken vinden 
we vooral Schomb11rgkia tibicinis, de banaanorchi
dee, die met zijn grote, lange schijnknollen tot de 
naam wei aanleiding gecft. De planten bloeien 
lilapaars op meterlange bloemstengels. Soms op 
takken, maar meestal op de rotsen staat hier het 
kleine, geelbloeiende orch ideetje Poiyslacbya ce
rea, dat uitsluitend van de top van de Christoffel 
bekend is. 
Onvermeld zal ik Iaten de prachtige vogels, de 
riffen en koraalvissen en al het andere schoons, 
dat het dorre, stenige en droge Cura,ao de be
zoeker die er oog voor heeft nog te bieden heeft. 
l k wi t besluiten, met iedereen te danken, de ge
noemden en de velen die ongenoemd zijn gebleven, 
die mijn verblijf op Cura~ao tot zo'n onvergetelijke 
belevenis hebben gemaakt. 

Polo 3. L eimadopbis triscalis 
([olo Fr. Amoldo Broeders) 



Zielitebeelden bij sehildpadden II 
(slot) 

door Tla. J, llo r 8 11mlir 

Schildaan doeningen (vervolg). Schildverweking 
wijst op een kalkgcbrek. Het schild wordt zacht 
en is gemakkelijk in te drukken. Men heft kalk· 
gebrek op door een grotere hoeveelheid kalk door 
het voedsel te mengen, bijvoorbeeld in de vorm 
van verpulverde visgraten of eierschalen of Gisto
cal, en door bestraling met UV-Iicht. Schildver
weking kan een blijvende misvorming van het 
schild veroorzaken en zelfs direct en indirect tot 
d e dood van het dier le iden. Direct door a lgchele 
verzwakking, indirect door zware inwendige ver
wondingen, die door overmat ige druk op het 
schild kunnen ontstaan. Vooral jonge schildpad
den, die vee! kalk nodig hebben voor de opbouw 
van hun schild, gaan gemakkelijk nan deze kwaal 
te gronde. Bij volwassen vrouwtjes kan schild
verweking een teken zijn dat zij eieren moeten 
gaan leggen, waarvoor vee! kalk nodig is (Lacerta, 
23ste jrg. biz. 8 1). 
Het afvallen van de boornscbilden kan door in
directe scbildnecrose (zie aldaar) worden veroor
zaakt en door kalkgebrek. Z ijn de hoornscbilden 
reeds afgeva llen, dan kan men nog proberen bet 
dier te beboeden voor scbildnecrose door het 
scbild met vloeibare paraffine in te smeren en bet 
dier in een bak met een 'zacbte' bodem te houden. 
Voor landschildpadden kan dit bijvoorbeeld een 
lap stof zijn en voor waterscbildpadden fijn zand. 
D e vervanging der hoornschilden door een kunst
stof wordt beproefd. ( Bij een ons bekend exem
plaar van Geoem;•da pmrctularia bladderden de 
hoornschilden, terwij l van kalkgebrek of schild
necrose geen sprake was. Het verschijnsel trad 
gelijktijdig met longontsteking op. Red.). 
Teken e n mijren komen nog al eens voor bij land
schildpadden. Vooral in de okselstreek en op de 
grens tussen staartwortel en schi ld kan men teken 
aantreffen. Zij kunnen zo g root als een erwt zijn 
en hun kleur is donker. Bloedmijten zijn klein, 
tot ongeveer 1 mm, en van wit tot rood of rood
bruin van kleur. Men behandelt deze parasieten 
met vloeibare paraffine of slaolie. Ze sterven dan 
af d oordat hun tracheeen verstopt raken. Met een 
pincet kan men ze dan verwijderen, waarbij men 
crop moet !etten dat de kop, die vaak diep in de 
huid is geboord, niet daarin achterblijft. Dit kan 
ontstekingen veroorzaken. Enkele druppels was
benzine of ether op de parasieten helpt sneller, 
maar men moet e r dan wei op !etten, dat deze 
stoffen niet in aanraking komen met ogen, neus, 
mond of anus van de gastheer. (Men zie voor de 
bestrijding van mijt eveneens het betreffende ar
tikel e lders in d it blad. T en aanzien van teken 
geldt dat deze dieren volgens het verloop van hun 
cyclus zelf loslaten. De jonge teken hebben soms 
een andere gastheer nodig, zodat z ij in het ter
rarium vanzelf te gronde kunnen gaan. Er zijn ook 
soorten teken die van - bijvoorbeeld - een schild
pad overgaan op een zoogdier, zodat ook de mens 
gevaar loopt, temeer daar deze teken overbrengers 
van verschillende ziekteverwekkende parasieten 
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corr.: Zwmrenhoefstraal 37, Roosendaal ( N.B. ) 

kunncn zijn. Grondige bestrijding is dus nood
zakelijk. Men kan de schildpadden op grof gaas 
houden; de loslatende teken vallen hier door waar
na men ze kan vernietigen. \1(/il men ze van de 
gastheer verwijderen dan kan men er een warmte
bron - zoals een sigaret - bijhouden, men kan 
alcohol 90% gebruiken, een oplossing van Derris
poeder, Perubalsem, Unguentolan, Chloorkamfer, 
of een I : I oplossing van wonderolie met alcohol 
96%, ecn en ander uiteraard met de nodige voor
zorgcn. Red.). 
Verdrinking.Mocht een schild pad tekenen van 
verdri nking tonen, dan kan men 'kunstmatige adem
haling· toepassen. Dit doet men door telkens de 
voorpoten en de kop zover mogelijk in te duwen 
en daarna weer uit te trekken (Lacerta, llde jrg. 
biz. 54). Na kortere of langerc tijd, soms na een 
uur pas, wordt het gedu ld vaak beloond en keren 
de levcnsgeestcn weer. 
Verkoudhcid en lo ngontstcking eiseo zeer vee! 
slach toffers, zea ls bleek uit de enquete. Van het 
totale aantal gestorven d iercn stierf 25% aan kou 
of longontsteking. Voorkom daarorn a lti jd tocht 
en koude ! 
Is een dier eenmaal verkoudcn, wac men consta
tercn kan aan de belletjes aan de neus en een 
stotendc ademhaling, waarbij hct dier met open 
bek naar Iucht snake, dan kan men de schildpad 
het bcstc in een volkomen afgcsloten bak houden, 
bij ecn constance temperatuur van 30• C en een 
met waterdamp verzadigde Iucht. Om deze te ver
krijgen doct men water in de bak, dat voortdurend 
verdampt. Landschi ldpadden plaatst men op een 
roostcnje hoven het water, watcrschildpadden iets 
in het water. Bij dwangvoedering geeft men een 
grote dosis Gistocal of een wcinig Aureomycine 
(Lacerta, 19de jrg. biz. 20) en eventueel wat peni· 
cilline. Dit laatste echter a ileen wanneer andere 
middclen niet baten, omdat de dicrcn zich anders 
wegens de smaak hevig regen dwangvoedering 
gaan verzetten. Ook is UV -bestraling gedurende 
twee maal vijf minuten per dag aan te bevelen. 
Het gelukte mij om zelfs zeer zware longont
steking, gepaard gaande met ecn scerke schildver
weking en vitamine A gebrek tcngevolge waarvan 
de ogen niet meer konden worden geopend, bij 
waterschildpadden binnen twee weken te genezen 
in een op deze wijze ingericht bakje terwij l Ievens 
vee! Gistoc::d bij de dwangvoedering werd ge
gevcn. (Ons lijkt de kwalificatie 'zeer zwaar' voor 
deze gcvallen van longontsteking niet juist. Dieren 
met een gevorderd stadium van longontsteking 
sterven onherroepelijk. Een goed beeld van deze 
aandoening bij waterschildpaddcn geeft D. Mebs 
in 'Zur Pathologic der Lungcncncziindung bei 
Wasscrschildkroten·, DATZ, 18de jrg. biz. 24-26. 
Red.). 
Vcrlammingcn, die tot de dood van het dier 
kunncn leiden, verdwijnen vaak na orale toediening 
van vitamine B 1 (aneurine) , die men door het 
voedsel gemengd geeft. 



Bij een exemplaar van Pse11dem )'J scripta elegans 
hief ik verlammingsverschijnselen voor enkele 
uren op met Hirudoid zalf, die de bloedsomloop 
stimuleert. 
Verwondiogeo. Uitwendig komen nogal eens bijt· 
wonden voor. Bloeden deze niet of slechts Iicht 
of zijn ze reeds ontstoken, dan wast men ze uit 
met gekookt leidingwater, boorwater of sterk ver
dunde alcohol. Kleine bloedingen kan men stelpen 
met aluin, grotere bloedingen met behulp van een 
steriel gaasje en een prop (vette) watten . Is de 
bleeding gestelpt, dan behandelt men met Orga
septon poeder, mercuroch room of penicillinezalf 
( wondzalf) . A Is er reeds infectie is opgetreden 
verdienen levert raanza lf, Perubalsem of Purol 
huidzalf de voorkeur. Om te voorkomen dat ziekte
verwekkers resistent worden tegen een bepaald 
middel is afwisseling in het gebruik aan te be
velen. Met ecn verbandje (fig. 1) of pleister 
beschermt men de wond tegen infectie en andere 
invloeden van buitenaf. 
lnwendige verwondingen komen eveneens voor. 
Een exemplaar van Trionyx dook bij mij eens met 
zijn buik op een kiezelsteen, wat een dodelijke 
bloeduitstorting over het grootste gedeelte van het 
plastron veroorzaakte. Ook bij schildverweking 
kunnen door overmatige druk (bij het beetpakken 
bijvoorbeeld !) zware inwendige verwondingen ont
staan die de dood ten gevolge hebben. 
Beenbreuken kan men proberen te zetten en dan 
met watten, verbandgaas en hechtpleister verbinden 
(fig. 2-6). De d ieren zelf klemt men vast in een 
doosje, kistje of mandje. A ls ze onbeweeglij k vast 
zitten Iaten ze spoedig aile tegenstribbelen varen, 
wat d e genezing zeer ten goede komt. Open been
breuken bebandelt men op dezelfde wijze, nadat 
de wond verzorgd is zoa ls eerder beschreven is. 
Voor allcs moet men hier infectie trachten te 
voorkomen. Een staartbreuk omwikkelt men, na 
het zettcn, stevig met hechtpleister. 
Braodwo ndcn, die kunnen ontstaan wanneer de 
dieren in aanraking komen met binnen hun be
reik aangebrachte verwarmingsapparaten, behan
delt men met Notyol huidzalf. 
De wioterslaap eist verreweg de zwaarste to! 
onder de schildpadden. Meer dan 40% der doods
oorzaken bestond uit \ vinterslaap·, bij de enquete. 
Een schildpad in winterslaap wordt dan ook be
dreigd door duizend-cn-ecn gevaren: koude, warm
te, vocht, droogte, inwendige parasieten, slechte 
voedingstoestand ( dus gebrek aan voldoende re
serves), ratten enz. Daarom ben ik een groot 
tegenstander van deze 'survival of the fittest' , al 
is die dan geheel natuurlijk. (De winterslaap of 
een rustperiode is voor vele soorten natuurlijk, 
maar een sterfte van 40% hierbij toch niet ? Red.). 
Een gecontroleerde winterrust is dan ook meer aan 
te bevelen . Landsch ildpadden laat men in die tijd 
gedurende drie uur per dag 'wakker· worden en 
goed eten ( temperatuur 25-30° C). De rest van 
de dag laat men ze 'slapend' doorbrengen, bijvoor
beeld in een kist met turfmolm, op een plaats 
waar het niet vochtig is (temperatuur 15-18° C). 
Waterschildpadden laat men eveneens ontwaken 
en etcn, waarbij men dezelfde temperatuursinter
vallen kan toepassen als voor landschildpadden 
(geleidelijk warmer en kouder Iaten worden!) . 

fig. 
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Deze winterrust voldoet prima. D e schi ldpadden 
zijn in het voorjaar niet afgevallen maar integen
deel vaak aangekomen. Ook de geslachtsfuncties 
schijnen hierdoor niet gestoord te worden, dit te 
oordelen naar de paarlust en een bevrucht legsel 
( 1965). Ook dit jaar werden midden augustus 
eieren gelegd. 
Kleinere schildpadden doorstaan een dergelijke 
wioterrust eveneens goed, babies uitgezonderd 
natuurlijk. Dat deze methode veiliger is dan een 
ongecontroleerde winterslaap behoeft geen betoog. 
(De genoemde temperaturen zijn ons inziens te 
hoog. Door ons in een open buitenterrarium ge
houden vierteenschildpadden waren nog actief en 
aten bij een temperatuur van 10• C. Een andere 
opmerking over deze temperaturen, van prof. H. 
Mendelssohn, staat op biz. 82 van Lacerta, 23ste 
jrg. In het algemeen geldt stellig dat men per 
soorl en per fJinats van herkomst moet beslissen 
ten aanzien van temperaturen, winterslaap of 
zomerrust. De betrekking tussen de jaarlijkse 
rustperiode en de functie der geslachtsorganen 
staat voor verschillende soorten reptielen zonder 
meer vast. De bevruchting van het legsel in 1965 
kan nog van v66r de wimerrust dateren. Men zie 
de passage over de lezing van Dr. K. Fischer op 
de jaarbijeenkomst van de D.G.H.T. in het vee
slag van de heer D . Kreulen, Lacerta, 25ste jrg. 
biz. 7. Red.). 
Wormen.D eze komen vooral voor bij landschild
padden. In de ontlasting en ook vaak in en rond 
de anus zijn ze gemakkelijk te vinden. Ze zijn 
meestal wit van kleur, voelen hard aan en varieren 
in lengte van 1 rnm tot 10 em of nog Ianger. Men 
kan de dieren behandelen met wonderolie of, 
gedurende anderhalve maand, met Santonine (do
sering: bij een carapaxlengte van minder dan 10 
em 20 mi lligram per week en bij een carapax
lengte van meer dan 10 em 60 milligram per 
week), dat men door het voedsel mengt. Behan
deling met Vermizym tabletten gedurende twee 
tot drie dagen (Lacerta, 23ste jrg. biz. 38) is 
echter het meest aan te bevelen. D osering: bij een 
carapaxlengte van minder dan 10 em een half 
tablet en bij een carapaxlengte van 10-20 em een 
tablet per dag. Vermizym vernietigt zowel de 
oude en jonge wormen als de eieren. 
Dwaogvoedering. Wanneer mijn dieren voedsel 
gaan weigeren wacht ik, a! naar gelang de con
ditie van het betrokken d ier, drie dagen tot een 
week en ga dan over tot dwangvoedering. Met 
behu1p van een nagelriemspateltje uit een pedicure
etui maak ik de bek open (fig. 7), dan steek ik 
mijn linker wijsvinger in de mondhoek van het 
dier (fig. 8). Dan stop ik het voedsel zover 
mogelijk in de bek (keel) met behulp van het 
zelfde spateltje (fig. 9). Landschildpadden slik
ken dan gemakkelijk. Waterschildpadden drup
pelt men met een pipet wat water in de neus
gaten. Hierdoor slikken zij. Laat men het drup
pelen achterwege dan spuwen ze het voedsel vaak 
weer uit. Landschi ldpadden kan men dwang
voederen met baby-groenten uit blik en met stukjes 
zacht fruit, dat als het niet sappig is even nat ge
maakt moet worden. Waterschildpadden vocrt men 
met stukjes vices, vis en met meelwormen of met 
een mengsel van deze drie. Ik voer zelf met stuk
jes vlees, eens per week afgewisseld door kleine 

24 

fig. 8 

fig. 9 



balletjes gehakt rundvlees en varkenshart, visvlees, 
garnalen en droogvoer, waaraan ik soms meelwor
men en Gistocal toevoeg. Enkele van deze bal
letjes vormen voor het dier een complete en veel
zijdige maaltijd, die zonder veel tegenstribbelen 
wordt doorgeslikt. Bij deze methode van dwang
voederen moet men er wei op letten dat het dier 
niet aan vervetting gaat lijden. De meeste soorten 
ondergaan de behandeling, al dan niet tegenspar
telend, redelijk tot zeer goed. Slechts bij slakken
eters, zoals Malayemys en Siebenrockiella, zijn de 
kaakspieren zo zwaar dat het openen van de bek 
onmogelijk is. Een andere methode is dwang
voedering met vloeibaar voedsel, zoals eiwit, sui
kerwater en vruchtensappen, dat met behulp van 
een pipet achter in de keel gegoten wordt. Men 
moet oppassen dat de pipet niet kapot gebeten 
wordt. Bovendien moet men rekening houden met 
de ademhaling, opdat geen voedsel in de lucht
pijp van het dier wordt gegoten. 

De in dit en het vorige artikel genoemde genees
middelen zijn praktisch bij iedere apotheek ver
krijgbaar. Zo nodig kan men ze bestellen of Iaten 
bestellen. Hiervoor is de volgende lijst toegevoegd 
waarop, voor zover bekend, de importeur en/of 
de fabriek achter het geneesmiddel vermeld is. 

Gistocal 
Gloveticol huidzalf 

Gloveticol oogzalf 
Hirudoid zalf 

Irgamid oogzalf 

Notyol huidzalf 
Orgasepton poeder 
Penicilline 

Purol huidzalf 
Santonine poeder 

- Brocades, Amsterdam 
- Kon. Ned. Gist- & Spiritus 

Fabr. N.Y. - N.Y. Yemedia 
-idem 
- Will Pharma N.Y., A'dam 

L. F. Will & Co. SA. 
- Propharma N.Y., Haarlem -

Geigy 
- Bipharma N.Y., Amsterdam 

- (bv. Rixapen tabletten) 
R.I.T. Nederland N.Y., 
Den Haag 

- Mijnhardt, Zeist 

Sterosan huidzalf - Propharma N.Y., Haarlem 
Terramycine oogzalf 
Yermizym - A. Groenteman, Harddra-

verstraat 42b, Rotterdam 
(f 0,25 per 5 stuks plus 
antwoord-postzegel) 

Mocht een van uw schildpadden toch komen te 
sterven zendt U het dier dan voor sectie naar Dr. 
P. Zwart, Biltstraat 166, Utrecht. Yoor sectie zijn 
die dieren het meest geschikt, die nog niet gecon
serveerd zijn. Kan men ze dus zo vlug (Iaten) 
transporteren, dat tijdens het transport absoluut 
geen bederf kan optreden, dan verzendt men ze 
ongeconserveerd. Minder aantrekkelijk, doch voor 
het werk van Dr. Zwart zeer gunstig, is het op
sturen van nog in Ieven zijnde dieren. 
Conservering voor verzending bestaat uit het in
spuiten van het dier met een 70% alcohol- Of 
een 4% formaline-oplossing Of met gewone brand
spiritus en het met in dezelfde vloeistof gedrenkte 
watten verpakken van het dier, vooral de weke 
delen (kop, poten en staart). Men gebruike voorts 
een dubbele plastic zak om verdamping tegen te 
gaan. 

De schrijver zal gave, gestorven exemplaren even
eens gaarne in zijn collectie opnemen. 
Correspondentie over dit en het vorige artikel te 
richten aan Th. J. Horsthuis, Zwaanhoefstraat 37, 
Roosendaal (N.B.). 

Foto-bijschriften: 

Fig. 1 Ben slaarlt,erband voor bijiU'ondm. 

Fig. 2 Eersle fase t'an hel aanleggen varz ee11 
poolverband: het vastklemmen t'atl de 
pool. 

Fig. 3 Het aanleggen t'atz een poolt1erband, 

Fig. 4 

Fig. ) 

Fig. 6 

Fig. 7 

Fig. 8 

Fig. 9 

Fig. 10 

fase 2. 

Het vaslhechterz t'atJ het t'erband, bot,en. 

H el vas1hechte11 t'afl hel tlerbatld, onder. 

De pJeister geeft de genezetzde pool 
enige beU'egitzgSt'rijheid, maar voorkomt 
nie11U'e ku,etsing. 

Hel openen t'atz de bek. 

Hel opeuho11den t'an de bek. 

Het imtoppen van hel t'oedseJ. 

Em handig 'luigje' om UU' zieke schild
pad 'bot•erz U'aler' Je ho11det1 e11 hem 
geen gelegenheid le geve11 om, bij be
paalde zwemafU'ijkingen, voortd11rend 
legen de U'anden vau ziju verblijfplaats 
aan le bolsen, mel aile schadelijke ge
volgen t'an dien. 

(Schets Th. ]. Horsthr1is) 

1 - Dopv.spuatbus 
2- Ophanctno 
3- Kraal 
~- Draad 

""--- s - Elast.eekje 
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Jonge Hazelwormen 
J . A. K lea Corr. : D elftse/aatl 149, Dm Haag 

HazeltUorm ( A11guis fragilis) foto ]. Nedermeyer 

Bij terugkomst van vakantie op 31 juli 1965 was 
het eerste werk natuurlijk het nazien van mijn ter· 
raria. Ik had het eerste raam er nog maar net uit 
toen er tot mijn verbazing en vreugde een jonge 
hazelworm wegkroop onder een stuk schors. Het 
diertje werd afgezonderd en ik speurde naar an
dere jonge dieren, echter zonder resuhaat. Ik ver
moedde dat een of meer van de zeven volwassen 
hazelwormen eventuele andere jongen wei zouden 
hebben opgegeten. D e jongen kunnen ook tussen 
plantenwortels hebben gezeten maar daar ik geen 
voorstander ben van het graven in bewoonde 
terraria, liet ik het erbij. De volgende avond zag 
ik weer een aantal jongen, kennelijk pas geboren. 
Een groot vrouwtje legde nl. net het laatste 'ei' . 
Dit was een pakketje van ongeveer 2 bij 1 em. 
Na een poosje deed bet jong een poging om eruit 
te komen wat de eerste keer mislukte daar het 
vlies enorm meerekte. De tweede poging had 
succes. Een en ander kosue niet vee( tijd en staat 
in geen vergelijk tot bv. de wijze waarop gewone 
hagedissen het ei verlaten. Deze maken eerst een 
of meer scheurtjes in de schaal en blijven dan 
dikwij ls nog een paar uur of wei een dag liggen 
voor ze eruit komen. De volgende morgen vond 
ik het laatste van de totaal negen jonge dieren . 
Enkele dagen later kreeg een inderhaast apart 
gezet drachtig wijfje acht jongen (deze waren 
ongeveer 8 em en ze wogen ongeveer 0, 5 gram) . 
In een oud aquarium (50 x 30 x 30) dat gevuld 
was met gewone aarde waarop een grote graszode 
lag had ik nu 17 jonge hazelwormen, die spoedig 
onder een lamp lagen te zonnen. Toen ik er na en· 
kele dagen een kluitje kleine regenwormen inbracht, 
kropen de hazelwormen van schrik weg. Na een 
poosje kwamen ze echter terug en begonnen de 
regenwormpjes te betongelen. Als ze zagen dat 
de wormen bewogen, hielden ze de nek achteruit 
en de kop schuin en met ecn snelle voorwaartse 
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beweging namen zij hun eerste prooi. T)•pisch was, 
dat als twec dieren dezelfde worm te pakken 
hadden en niet verder konden eten omdat ze met 
de kopjes tegen elkaar zaten, zij razendsnel om 
hun as draaiden om zo de worm te breken. 
Tegen de winter bracht ik ze over in een klein 
terrarium in de huiskamer, dat op dezelfde ma
nier was ingericht. De open p lekken had ik 
evenwel opgev.uld met oud boomblad. Op 13 
december ging er een dood en op 18 en 20 
januari gingen er respectievelijk nog twee en drie 
dood. 
Merkwaardigerwijs hadden aile dieren, dus ook 
de levende, op de flanken over d7 gehele Iengie 
witte plekken. Op 6 februari gmgen er weer 
drie dieren dood. Ik nam een levend exemplaar, 
schraapte er wat wit van af en bekeek het schraap· 
sel onder de microscoop. Het bestond uit een 
grote massa kleine, ellipsvormige diertjes met aan 
een punt een aantal uitsteeksels. Ze hadden wat 
weg van schurftmijt. 
Ik haalde direct aile dieren uit het terrarium, 
gooide :Illes wat er verder in zat weg en ontsmette 
de bak door er een half uur een UV-lamp op te 
zetten. D e jonge hazelwormen liet ik ccn voor 
een door mijn hand glijden waaraan ik penici ll ine
zalf had gesmeerd. Zo werden ze in het lege 
terrarium losgelaten. 
De volgende morgen waren de 'witte plekken' 
verdwenen en er was een drabachtige substantie 
voor in de plaats gekomen, die gemakkelijk te 
verwijderen was. De microscoop liet zien, dat de 
diertjes aile dood waren. 
Na deze behandeling is er nog een hazelworm 
gesneuveld. 
Bij het schrijven van dit artikeltje ( 11 december 
1965) hebben de zeven overlevende jongen een 
Iengie van ± 22 em, een gewicht van rond 4,5 
gram en een puntgave huid. 



Mijtbestrijding 
door JJI. Bergma1111 

In aansluiting op het artikel van de heer Kies 
over de aandoening van zijn jonge hazelwormen 
is het nuttig deze aandoening en de bestrijding 
ervan wat nader te beschouwen. 
Desgevraagd gaf Dr. L. van der Hammen van 
het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie te 
Leiden als zijn mening dat er in dit geval inder
daad sprake was van mijt. Naar aile waarschijn
lijkheid betrof het OphiOII)'JJIIJ naJricis ( G e r
v a is ) , de mijtensoort die het meest voorkomt bij 
reptielen (snake-mite of slangenmijt). 
De bestrijding met penicillinezalf is in zoverre 
zinloos, dat de mijt niet door de penicilline wordt 
gedood. De dood wordt veroorzaakt door de 
vettige substantie, d us door de zalf zonder meer. 
Men vergelijke het veelal gebruikte huismiddel 
sla-olie. Ook de middelen, door Reichenbach
Klinke ter bestrijding van Ophion)'SSus opgege
ven, hebben een overeenkomstige werking en 
zullen qua resultaat weinig effectiever blijken 
dan sla-olie. Het is, ondanks het succes dat dik
wijls met sla-olie e.d. werd bereikt, bij deze mid
delen niet uitgesloten dat de mijt na verloop van 
tijd weer optreedt. 
lnmiddels heeft men de beschikking over mid
delen, waarbij deze kans is uitgesloten. 
Tijdens een recent Amerikaans onderzoek naar 
het effect van een twintigtal als mijtbestrijdings-

Corr.: Hoofdu;eg 453, Amsterdam 

middel te boek staande preparaten zijn twee hier
van als de beste naar voren gekomen. Zij zijn 
onschadelijk voor reptielen en worden bij voor
keur met verstuivers toegediend. Planten zullen 
er waarschijnlijk niet tegen kunnen. Men doet er 
natuurlijk niet onverstandig aan, tach de inhoud 
van het terrarium te verwijderen en te vervangen. 
Nodig is echter slechts, de planten te verwijderen. 
Het int~rieur van het terrarium kan tegelijk met 
de dieren worden bestoven. De bedoelde prepa
raten zijn: 
1. Ortho Dibrom 8-E (fabrikant California 

Chern.) ; 2 tot 4 cc hiervan worden opgelost 
in 1 gallon (dat is 4,5 liter) water en aldus 
verstoven. 

2. Diazil101l 25-E (fabrikant Geig)'); . een deel 
van deze 25% oplossing wordt opgelost in 
240 tot 480 cc water en zo verstoven. 

Met deze middelen doodt men aile mijtenleven en 
er is dus geen kans dat de mijt weer optreedt, 
zoals bij sla-olie e.d. 

Llteratuur: 
J. H. Camin, G. K. Clarke, L. H. Goodson & H. R. 
Shuyler, 1964. Control of the snake mite, Ophionyssus 
natricis (Gervais), in captive reptile collections. 
Zoologica, New York, Vol. 49 (2), pp. 65-79, fig. 1-3. 
H. H. Reichenbach-Klinke, 1963. Krankheiten der 
Reptilian, p. 84, fig. 64. 

Reeente importen 
foto ]. Nedermeyer 

Lataslla longlcaudata, een fraaie 'langstaart'-hagedis, 
die medio 1966 door onze lmportdienst uit Kenya 
ward ontvangen. Het waren slechts enkele exem
plaren, die door onbekende oorzaak (voor zover 
ons bekend) niet lang in Ieven zijn gebleven. De 
hoofdkleur was glanzend reebruin, met een zwarte 
streeptekening en gael tot lichtblauwe vlekken, spe
ciaal langs de flanken. Voor meer informaties houden 
wij ons gaarne aanbevolen. Red. 

foto L. Claassm 

Een mooie kikker die door de fa. Oostveen, Utrecht, 
uit Suriname is geimporteerd. Helaas is de j uiste 
naam tot dusverre niet achterhaald. De kleur Is 
grijs tot lichtbruin met een streepjes- en puntjes
netwerk over het gehele I ichaam. Opvallend zijn de 
Iichte, soms bijna witte, vlekken met een onregel
matig patroon. Ogen goud met zwarte vlekjes, de 
pupil wordt spleetvormig samengetrokken. Grootte 
3 a 7 em, geweldige springers en eters. Wie kent 
deze klimkikker? Red. 
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Gegevens KAMELEON Import 

Van zijn relatie in Kenya ontving de lmportdienst des
gevraagd enige inlichtingen over de vindplaatsen 
von een aantal der recent geimporteerde kameleons. 
Gaarne Iaten wij daze gegevens hieronder volgen. 
Chamaeleo b. bltaenlatus: gevangen in de regen
wouden van Kakamega; de hoogte bedroeg ongeveer 
1200 m; de streak is ca. 30 mijl van Kisumu verwij
derd; de temperatuur is vrijwel constant: heet en 
vochtig. 
C. b. hohnelll: gevangen op 20 mijl van Nairobi op 

UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN 

DATZ 19e Jrg. 1968, No. 7, pag. 217 
Enyallus cotonatus door R. Gramtsan 
Een kleine en fraaie leguaan uit de wouden van het 
kustgebied van Z.O. Brazilie. Eet aile soorten insec
ten en is gemakkelljk houdbaar. Geen zon, temp. 
maximum 30° C. Grootste lichaamslengte 11 em. 
Niet met . kleine reptielen samenhouden. Normale 
kleur donkerbruin; bij opwinding groan. Poten en 
staart bruin/wit gestreept of gemarmerd. Korte kam 
over het lichaam. Keel goudgeel. Vrouwtjes meest 
bruin/groan met blauwgrijze vlekken of langsstrepen 
met witte randen. Daze dieren houden waarschijnlijk 
een korte winterrust! 
AQUA TERRA 3e jrg. 1966, No. 9 
Phelsuma abbottl abbottl door Dr. W. Kiistle 
Het gedrag van deze kleine, niet bijzonder opvallende 
Phelsuma soort wordt beschreven aan de hand van 
een aantal goede afbeeldingen. 
AQUARIEN TERRARIEN 13e jrg., No. 6 en 7 
Herpetologlsche notltles over de Adrlatlsche kust
gebloden van Montenegro door Hans GDnther Petzold 
Een tweetal artikelen over waarnemingen in boven
genoemd Zuid Europees kustgebied, dat zaer rijk is 
aan Lacerta soorten en ondersoorten, aan schild
padden, gekko's en slangen. 
DATZ 19e jrg., No. 8, pag. 246 e.v. 
Gordelstaarten door Dr. H. Wermuth 
Een beschrijving van het voorkomen en het gedrag 
van o.a. Cordylus giganteus, C. cataphractus, C. 
cordylus met vermelding van diverse bijzonderheden 
en open vragen. Er wordt een vergelijking getrokken 
met andere pantserhagedissen zoals Uromastyx en 
Hoplocercus. 
ZOO 32e jrg., No. 1, pag. 19 o.d. 
Voedselkweken In dlerentulnen door J. Tljskens 
Besproken worden o.a. de kweek van sprinkhanen, 
krekels, wandelende takken, meelwormen, wasmotten 
en fruitvliegen. Het geheel is in beknopte vorm ge
houden en verlucht met verschillende goede toto's 
AQUA TERRA, 3e jrg. 1966, No. 10 
Ervarlngen met Kameleons ult Madagascar 
door Dr. H. Schlfter 
Besproken worden Ch. pardalls en Ch. brevicornis, 
waarblj talrljke gegevens zljn vermeld voor wat be
treft het houden van daze dleren, het voedsel, het 
gedrag, de voortplanting en verdere wetenswaardig
heden. 
AQUARIEN TERRARIEN, 13e Jrg. 1966, No. 9 
Tlllqua sclncoldes, door F.· Lesche 
Een beschrijving van daze fraaie, uit Australia af
komstlge skink (blauwtong-), met biotoop-gegevens 
en ervaringen over de verzorging in gevangenschap. 
T. sclncoides wordt een gemakkelijk houdbaar dier 
genoemd; een alleseter die 15-20 jaar oud kan wor
den. 
DATZ, 19e jrg. 1966, No. 10, pag. 308 e.v. 
Caiman crocodllus, door K. Hirschfeld 
Gegevens met fraaie foto's over een geslaagde 
kweek met C. crocodilus. 
DATZ, 19e jrg. 1966, No. 10, pag. 310 e.v. 
Hyla squlrella door G. Radek 
Een beschrijving van de verzorging van daze Noord 
Amerikaanse boomkikker in het terrarium. 

L. c. 
VRAAG EN AANBOD 
Aangeboden 1 paar Uma notate, f 12,50 per stuk; 
Urosaurus ornatus f 10,-. Gevraagd: 1 paar Crota
phytus c. collaris. Eventueel ruil mogelijk. 
J. H. Been, Wilgenhof 17, Krimpen aan den IJssel. 
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een hoogte van ongeveer 2400 m; het gebied is dik
wijls mistig en koud. 
c. jacksonl: gevangen rond de stad Nairobi, op een 
hoogte van ongeveer 1700 m; in juni en jull zijn er 
koude dagen en nachten, doch gedurende de rest 
van het jaar is het er gewoonlijk heet. 
C. gracilis: gevangen in de Kerio vallei; de hoogte is 
ongeveer 1000 m: een heat en droog gebied met een 
gemiddelde temperatuur van 35° C; de nachten zijn 
koel, maar nooit koud. Hier komen ook Hemidactylus 
en Agama-soorten voor. 
c. mellerl: uitsluitend vermeld: afkomstig uit Zuid
Tanzania. 

Aanaeboden: terrarium met rotswand, verlichting enz. 
I. 125 em, d. 50 em, h. 85 em; vraagprijs f 40,-. 
B. v. Bennekom, Schaapherderstr. 37', Amsterdam-W. 

Aangeboden: eekhoorns (winterhard). Soorten: 
Antilope-, grond-, vllegende- en boom-eekhoorns. 
Prijs afgehaald f 20,- p. st. 
J. v. Heusden, v. Ostadestraat 12Shs, Amsterdam. 
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Schlldpaddennieuws 
Ter kennismaking ontvingen wij de eerste uitgave van 
een nieuw Amerikaans tijdschrift, gewljd aan schlld
padden. 
Het wordt tweemaandelijks uitgegeven door de Inter
national TURTLE and TORTOISE Society Inc., 
P.O. Box 45555, Los Angeles, Californlti. De abonne
mentsprijs voor het buitenland bedraagt $ 6.- p. jaar. 
Het eerste nummer (sept./okt.) omvat 48 pag. met 
vele, fraaie foto's op kunstdrukpapier en is voor 
schildpaddenliefhebbers, die redelijk met de Engelse 
taal vertrouwd zijn, de moeite waard. 
(TIP: een aantal schildpaddenhouders zou in onder
ling overleg, tegen gedeelde kosten, een gezamenlllk 
abonnement kunnen nemen en het blad regelmat g 
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