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Foto voorpagina: J. Nedermeijer 
Leiocephalus strictigaster 

Medlo 1966 kwamen bij een Import ult Cuba 
enlge exemplaren van de op de voorplaat af
gebeelde leguaan In ons land en via de 
importdlenst blj de leden. Leiocephalus strlc
tigaster Is mlnder opvallend van uiterlijk dan 
L. cubensls, de Cubaanse maskerleguaan, be
schreven in Lacerta 1966, 10/11, en L carina
tus, de krulstaartleguaan, die beide eveneens 
op Cuba voorkomen. 
Volgens Zdenek Vogel uit Praag, die In 1965 
herpetologlsche waarnemingen op Cuba ver
richHe en waarover ultvoerig in Lacerta 1966 
werd gepubllceerd, behoort strictigaster tot de 
soorten die bljzonder snel zijn en daardoor 
uitermate moellljk te vangen. 
In het terrarium heb lk lnderdaad bij her
haling kunnen constateren, dat deze grond
leguaan bljzonder schuw is en bij het minste 
gevaar bllksemsnel onder stenen of in de 
grond verdwljnt. Mijn L. strictlgaster heeft een 
ca. 7 em dlep hoi gegraven en komt daarult, 
of ult andere schullhoeken, soms dagenlang 
nlet tevoorschljn. Overlgens wijkt zijn tekening 
aanzienlljk af van die op de voorplaat aange
zien er nauwelljks sprake is van de daar 
zichtbare rugstrepen. Het dier is tamelijk 
egaal brulngrijs van kleur en slechts nu en 
dan zljn flauwe strepen op de rug en langs de 
flanken te zlen. lk heb nog niet kunnen ont
dekken of dit aan warmte, opwinding of an
dere oorzaken is toe te schrijven. Eten heb lk 
het dler nog slechts zelden zien doen, doch 
aangezlen het er goed gevuld uitziet, zal het 
met splnnen, vllegen en in de winter met 
meelwormen, wei aan zijn trekken zljn ge
komen. Nogal magere gegevens dus en lk 
hoop dat andere houders van deze klelne 
leguaan (totale lengte ca. 20 em) ons blad In 
de toekomst van meer bijzonderheden om
trent het gedrag van L. strictigaster zullen 
kunnen voorzlen. 
Voor verdere gegevens over de reeds ge
noemde en andere Leiocephalus soorten die 
op Cuba voorkomen, zij verwezen naar La· 
certa 1966/8, pag. 59/60. 

L. Claassen 

Kopy ge'Vraagd 

Hoewel onze koplj-portefeullle gelukklg nog 
behoorlljk Is gevuld, doen wij toch nog eens 
een beroep op de leden om hun waarne
mingen en andere ervaringen met ·terrarlum
dleren op schrlft te stellen en aan de redactle 
In te zenden, opdat ook de overige leden 
daarvan kunnen profiteren. De wintermaanden 
zijn nu eenmaal de maanden die zich het 
beste lenen voor het schrijven van artikelen. 
Stelt U dus Uw voornemen om een bijdrage 
voor Lacerta te leveren nlet Ianger uit, want 
als het over een paar maanden weer 'op
zomert' leldt dat uitstel gemakkelijk tot afstell 
De redactle rekent ook op U! 

Red. 



Vitamine A gebrek bij moerasscllildpadden 

door Dr. P. Zumrt, Veteriuaire faculteit, 
Afd. bijzoudere Dierm, Biltstraat 172, Utrecht. 

Ieclere liefhebber van moerasschildpadden zal de 
verhalen kennen over dieren die dikke, uitpuilen
de ogen kregen en g ingen lijden aan schildverwe
king waarop ze tenslotte, na kortere of tangere 
tijd, stierven. H oewel het een zeer vee! voor· 
komend ziektebeeld is, was er weliswaar proef
ondervindelijk wat bekend over de manier waarop 
men de ziekte kon voorkomen, maar enigszins ge· 
fundeerd onderzoek naar verandering van de 
weefsels in het dier en naar de mogelij ke oorzaak 
ontbrak vrijwel volledig . 
Een 16-tal moerasschildpadden dat bovengenoem
de ziekteverschijnselen vertoonde kon uitvoerig 
pathologisch-anatomisch worden onderzocht. In 
de eerste plaats werd aandacht besteed aan de 
oogafwijkingen. Het uitpuilen van de ogen bleek 
te worden veroorzaakt door een zwelling van de 
oogleden ten gevolge van daarin opgehoopte oe
deemvloeistof. D e oogleden werden dik en wat 
glazig (fig. 1, 2). Bij microscopisch onderzoek 
van gekleurde coupes van d e ogen bleek dat het 
slijmvlies van de binnenzijde der oogleden (de 
conjuctivae) uitgebreide veranderingen vertoonde. 
Normaal bestaat het slijmvlies (epitbeel) van de 
conjunctivae uit een laag van cellen die als korte 
cilindertjes naast elkaar staan. Bij de zieke dieren 
was dat slijmvlies zodanig veranderd dat het uit 
meer dan een laag bestond, waarvan de onderste 
laag soms nog uit min of meer kubusvormige 
cellen of zelfs uit platte schijfvormige cellen be
stand, waar bovenop dan verscbeidene lagen van 
nog plattere cellen lagen, terwijl de allerbovenste 
cellen afstierven en tenslotte als hoornschilfertjes 
afgestoten werd en (fig. 3). Dit hele proces van 
verandering van een eenlagig cilinderepitheel in 
een meerlagig epitheel noemt men metap lasie. De 
afgestoten boornschilfertjes raakten vermengd met 
ontstekingscellen en bleven soms achter de oog· 
!eden liggen als witte, kaasachtige massa's. Als men 
voorzichtig wat op de ogen drukte, puilde soms 
de kaasacbtige substantie tussen de oog leden door 
naar buiten. Bebalve aan de binnenzijde der oog
leden waren dezelfde veranderingen van het slijm
vlies ook te vinden in de traanklieren. 
De twee traanklieren van moerasscbildpadden 
bleken in de oogkas te liggen tegen de oogbol aan, 
en wei een tegen d e buitenzijkant en een tegen de 
binnenzijkant. D oor verscbeidene afvoergangen 
komt normaal bet afscheidingsprodukt van de 
traanklieren in de ooglidzak en kan door het 
dier, bij het knipperen met de oogleden, over het 
oog verdeeld worden, waardoor het hoornvlies 
schoon en vochtig blijft. 
Bij de zieke dieren waren dezelfde veranderingen 
als aan het slijmvlies van de oogleden waren ge· 
zien, ook in de traanklieren en in hun afvoer
gangen te vinden. D oordat in de afvoergangen 
bet kaasachtige produkt ontstond, raakten zij al 
snel verstopt. In de traanklieren werden grate 
holten gevormd, gevuld met 'kaas'. D e traan-

foto's: ] . Cijsouw 

foto 1: Pseudemys scripta elegans, uonnaal oog. 

foto 2 : Malaclemys terrapin subspec., gezwollen 
oedemateuze oogleden doot· vi/amine- A 
gebrek. 

Uritreleider va11 M. terrapi11 sub spec. ; 
a/s em wig scbuift bet meer/agig epitbeel 
( M) onder bet oorsproukelijke emlagige 
epitheel ( E). 
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klieren werden dan ook groter, wat op zijn beurt 
bijdroeg tot het uitpuilen van de ogen. 
Metaplasie ( omvorming) van slijmvliezen was 
verder vaak te vinden in de nieren en de urine
leiders ( ureteren) (fig. 3). Ook in de nieren 
kunnen de nierbuisjes uitgerekt worden tot grotere 
holten, die gevuld zijn met hoornschilfers en ont
stekingscellen. (Bovendien bleken de meeste dieren 
reeds lang aan een nierontsteking te hebben ge
leden). De urineleiders kunnen af en toe ver
dikt zijn door ophopingen van afgestoten hoorn. 
Zelfs de afvoergangen van de alvleesklier (pan
creas) kunnen dezelfde slijmvliesveranderingen te 
zien geven. 
Wanneer wij nu willen nagaan waardoor de slijm
vliesveranderingen kunnen zijn veroorzaakt, dan 
kunnen w!j gaan zoeken of er bij andere dieren 
soortgelijke ziekelijke veranderingen bekend zijn. 
Het bleek dat de afwijkingen volkomen overeen
komen met de gevolgen van vitamine A gebrek 
bij mens, rat, kip en andere (hogere) dieren. Het 
leek dus bijzonder waarschijnlijk dat de slijmvlies
veranderingen bij moerasschildpadden door vita
mine A gebrek veroorzaakt werden. Door middel 
van een bepaling van het vitamine A gehalte in 
de lever ( het grote vitamine A reservoir bij aile 
dieren) van twee Graptem ys geographic a werd 
getracht deze veronderstelling te bevestigen. Het 
bleek inderdaad dat er slechts minimale hoeveel
heden vitamine A in de levers aanwezig waren, 
namelijk respectievelijk 19 en 9 Internationale 
Eenheden (=I.E.) vitamine A per gram lever. 
Voor jonge kippen is ongeveer 100-200 I.E. per 
p,ram normaal, terwijl vroeger is gevonden dat de 
lever van een varaan (Varanus komodoensis) 
131 S I.E. per gram bevatte. Deze beide Grapte
mys geographica vertoonden bij histologisch on
derzoek duidelijk de karakteristieke veranderingen 
van het slijmvlies. 
Verdere steun voor de veronderstelling dat vita
mine A gebrek de oorzaak is van de afwijkingen, 
gaf het resultaat dat met de behandeling werd be
reikt. Behandeld werd met het aan vitamine A 
rijke preparaat Gistocal, dat bovendien veel kalk 
en fosfor bevat. Op de waarde daarvan heeft de 
heer ]. W. Minjoo reeds in 1960 gewezen (ter 
voorkoming van blindheid of schildverweking) 
(Lacerta, 18de jrg. biz. 95). Wij sluiten ons graag 
bij zijn aanbeveling aan. De fabrikant - de firma 
Brocades - raadt wei aan het Gistocal droog te 
bewaren, bijvoorbeeld in een glazen pot met goed
sluitend deksel. 
Van vier zieke dieren (2 Pse11demys scripta e/e
gans en 2 C/emmys caspica leprosa) genazen er 
twee (van be ide soorten een) door ze het vita-

Naschrift: 
Sinds april 1966 werd de Gislocal vervangen door 
Carnicon (Fa. Trouw - Amsterdam). Carnicon is 
et'etJeens een mineralen-vilamineumengsel, dat be
halve de stoffen die ook in Gistoca/ voorkomen 
o.m. nog jodi11m, zit1k, Vii. C, Vit. E en soja-o/ie 
beval (Soia-o/ie is rijk aan z.g.n. essentie/e vet
zmen). Camico11 is speciaa/ beslemd t'oor diere11 
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mine A rijke Gistocal in flinke hoeveelheden te 
verstrekken. Oat werd gedaan door Tubifex eerst 
op een filtreerpapiertje van het aanhangende water 
te bevrijden en daarna in Gistocalpoeder te rollen, 
zodat bolletjes ontstonden van Tubifex met veel 
Gistocal. Bij het eten werden op die manier flinke 
hoeveelheden Gistocal verwerkt, ook al spoelde er 
onder water wei wat af. De dieren die niet zijn 
genezen waren reeds volkomen blind, zodat ze 
niet meer zelfstandig aten. 
Een buitengewoon slappe Pseudemys met ogen 
die niet meer open konden, leed bovendien aan 
een longontsteking en is gestorven na enkele 
weken gestopt te zijn met Tubifex plus Gistocal. 
Later werden aan de overige dieren stukjes vlees, 
lever, nier, darm en dergelijke gevoerd. 
Daarvan werd, gezien over een periode van maan
den, ongeveer de helft der stukjes in Gistocal
poeder gerold. 
Bij een van de genezen Clemm}'S was het opval
lend dat het dier aanvankelijk niet kon duiken, 
oak al deed het verwoede pogingen om achter het 
voer aan te gaan. Na enkele dagen met Gistocal 
te zijn behandeld, werd de zwelling van de ogen 
minder en ging ook het duiken langzamerhand 
beter. Na een dag of tien was het dier weer heel 
goed in staat em zijn soortelijke gewicht te rege
len en kon het wei drie en een halve minuut 
onder water blijven. 
De twee genezen patienten zijn nog steeds in ons 
bezit. De roodwang is tussen juli 1965 en juni 
1966 gegroeid van 40 tot 108 gram. Het is een 
mooi, stevig, levendig dier. De Moorse moeras
schildpad groeide van oktober 1965 tot juni 1966 
van 25 tot 44 gram. Zijn schildje bleef wat slap 
en de hoornplaten wat ruw, maar hij is zeer 
actief en heeft een bijzonder goede eetlust. 
Het blijkt dus mogelijk moerasschildpadden waar
bij de zwelling van de oogleden nog niet zover is 
voortgeschreden, dat beide ogen totaal dicht zitten, 
door middel van het vitamine A rijke Gistocal te 
genezen. Bovendien zijn er enkele hoopvolle aan
wijzingen dat ernstiger patienten, waarvan de 
ogen werkelijk niet meer open kunnen, door de 
dierenarts met behulp van vitamine A injecties 
kunnen worden beter gemaakt. 
Het was reeds velen uit ervaring bekend, doch wij 
willen er hier, steunend op de resultaten van het 
verrichte onderzoek, nog eens warm voor pleiten, 
dat het regelmatig (tenminste wekelijks) ver
strekken van vitamine A rijke mineralen en vita
minemengsels ons inziens van doorslaggevende 
betekenis is om de gevreesde oogafwijkingen en 
schildverweking bij moerasschildpadden te voor
l~omen. 

die hoofdzake/ijk spiert!/ees elen. Onze diere11 
elen het /iet,er dan Gistocal. 
De roodwangschi/dpad woog op 22-12-'66 166 
gram. De moorse moerasschi/dpad 125 gram; 
inmidde/s is zijtl schi/d weer hard geworden, het 
is niel meer zo zadelvormig a/s hel u·as en de 
hoornplaten zijn nog we/ wal onrege/malig maar 
niet schilferig meer. 



Gcsjacher II 
door Jt'. /Jcr{lmans 

Alhoewel onderstaande opmerkingen wederom de 
import van landschildpadden in Engeland betref
fen - wie he lpt mij aan Nederlands cijfermate
riaal ? - zijn ~e voor ons zeer interessant. Z ij z ijn 
gebaseerd op mededelingen van bet World Wi ld
life Fund en sluiten aan bij het stukje in Lacerta, 
24ste jaargang, biz. 7 1. 
T ot aan 1963 had ongeveer 40 % van de in 
Engeland ge"importeerde d ieren een buikschild van 
nog geen 10 em. De d ieren waren door hun ge
ringe ouderdom zeer kwetsbaar en hun kans op 
overleving was gering. 
Uit bet oogpunt van bescberming tot beboud van 
soorten en gewoon om redenen van menselijkheid 
moest bier iets aan gebeuren. In 1963 kwamen de 
Engelse importeurs vrijwi llig overeen geen dieren 
met buikschi lden onder de 10 em mcer te impor
teren. Sinds die afspraak is het percentage van 
deze kleine dieren onder de ingevoerde sch ild
padden zeer sterk gedaald, dikwij ls tot slechts 
1%. 
In 1965 werden ongeveer 180.000 schildpaddcn 
voor de huisdierbandel in Engeland ingevoerd. 
Het waren voornamelijk de soorten T est11do graeca 
uit Marokko en Tunis, T es11tdo h emumni uit 
J oegoslavie en T est11do horsfieldii uit Rusland . 
Voor zover bekend heeft geen enkel ander invoe
rend land stappen ondernomen em de schild
padbandel aan banden te leggen . Van de uitvoe-

cot-r.: Hoofdweg 453, Amsterdtmt 

rende Ianden beeft Joegoslavie de uitvoer van 
dieren met plastrons onder de 10 em verboden en 
beeft Marokko - waar in enkele streken het voor
komen van schildpadden zeldzaam is geworden -
het gewicht van de jaarlijkse uitvoer van schild
padden op maximaal 50 ton gesteld. 
De bepaling omtrent de minimum piastronlengte 
heeft, wat de in Engeland ingevoerd e dieren be
treft, geen verzachting van de omstandigheden 
tijdens vangst en vervoer tot gevolg, maar wei 
dat de kwali teit van de ingevoerde dieren zeer 
verbeterd is. Touwtjes, om de paten van de d ieren 
gebonden, komen practisch niet meer voor. De 
dieren komen bovendien van teken bevrijd aan. 
Ze worden goed verpakt, in Marokko in mander 
en elders in dozen en nog minder dan een pro
cent slechts komt dood aan. 
De Engelse importeurs hebben ook op eigen 
kosten een fo lder uitgegeven met instructies voor 
kopers. D eze folders worden aan de d etaillisten 
in voldoende aantallen verschaft opdat men icdere 
koper van een schildpad zo"n folder kan meegeven. 
Waar blijven betreffende positieve geluiden in 
Nederland? Het is mij bekend dat ook bier som
mige winkel iers folders verstrekken. De tekst is 
echter van twi jfelachtig gehalte. D e mondelinge 
voorlichting door vele winkeliers over bet ver
zorgen van schildpadden is dikwijls volslagen on
deskundig en a lti jd onvolledig. Hoe lang nog? 

Jongen van Hyla at•boJ.•ea 
door /U, llcgcmerdtcr 

Na terugkeer van vacantie bemerkte ik op 2 au
gustus enige kleine larven, die in bet waterbassin 
van mijn terrarium rondscbarrelden . Na wat beter 
gekeken te bebben, zag ik er spoedig vrij vee! en 
kwam tot de conclusie, dat dit een nakomeling
schap van mijn boomkikkers moest zijn. 
Het terrarium, waarin deze boomkikkers gehuis
vest zijn, heeft de afmetingen 110 hoog x 100 x 
65 em. Het is flink beplant en bet waterbassin 
neemt de helft van het grondoppervlak in ; de 
waterhoogte is 10 em. Overbevolkt is het terra
rium niet, daar er niet meer dan 7 kikkers in ver
blijven, waaronder 4 exempla ren die ik drie jaar 
geleden a ls juist gemetamorfosee rde boomkikker
tjes in ltal ie had gevangen. D e andere drie exem
plaren zijn Hyla a. arborea welke thans 8 jaar oud 
zijn en ook aile tekenen van deze hoge ouderdom 
vertonen . 
Voor wat de jonge larven betreft, deze kregen 
dagelijks een flinke partie groene algen toege
diend, alsook geschraapt rundvlees. Op dit menu 
groeiden zij voorspoedig. Na een maand bereikten 
de larven een lengte van 3 em en verschenen de 
achterpoten. Het water had een temperatuur van 
20 ° C, bij zonneschijn oplopend tot 30° C en werd 
zuiver gebouden met watervlooien. De voor poten 
ontwikkelden zich 5 weken later. Deze laatste 
verandering gaat vrij snel en dagelijks moesten 
dan ook kikkertjes uit bet water en uit bet terra
rium verwijderd worden om te voorkomen dat de 

cotT. : Boshovestraat 36, Deume, Belgic 

Hyla at"borea foto: L. Clflassw 

grotere boomkikkers ze als voedsel zouden ge
bruiken. 
Opmerkelijk is, dat e r zich ook verscheidene 
a lbino's onder de larven bevonden d ie echter niet 
tot verderc ontwikkeling zijn gekomen. 
Nadat in een tijdsverloop van 14 dagen 125 lar
ven in kikkertjes waren veranderd, badden de 
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albino's zelfs nog geen voorpoten. Zodra de voor
poten bij de larven verschijnen treedt een opmer
kelijke verandering op. Het tot dan toe bolvormige 
lichaam krijgt de kikkervorm en de ronde kop 
wordt spits. De kleur van de larven, die van de 
geboorte af donkerbruin tot zwa.rt is met een 
zi lverkleurige buikzijde, verandert in Iicht beige. 
Alleen de staart met zijn brede zoom behoudt een 
donkere tint. Dagelijks verlieten tientallen diertjes 
het water en bleven dan enige dagen bijna be
wegingloos zitten; zij leefden in die tijd van hun 
staart! Zodra deze volledig verdwenen is, worden 
de kikkertjes actief en gaan op zoek naar voedsel. 
Bladluizen vormen een geschikt en Ievens vita
minerijk voedsel. Van deze voedseldiertjes kon ik 
er gelukkig zeer veel bemachtigen op bladeren 
van bepaalde struiken, waarvan ik wist dat zij 
niet met chemische preparaten waren bespoten. 
W egens de gunstige weersgesteldheid in october 
( 1965) was het mij mogelijk de gehele maand 
bladluizen te voederen. Gezien de grote eetlust 
van deze kleine springers was d it echter toch nog 

een hele toer. 
Toen deze prima voedselbron van de natuur uit
geput raakte, waren de jonge dieren door de 
moei lijkste periode heen en deden zij het verder 
met wandelende takj es en wasmotlarven. 
Ieclere dag werden de planten en ruiten goed 
schoon gemaakt, hetgeen bij een zo groot aantal 
d ieren bepaald geen luxe is. 
Na 3 maanden hadden de kikkertjes een lengte 
van 2,5 em bereikt en werden grate wasmotten 
reeds zeer vlot naar binnen gewerkt. 
Zelf heb ik de copulatie en de eierafzetting helaas 
niet kunnen waarnemen, doch onze naaste buren 
hebben zich achteraf wei beklaagd over het kwaak
concert van mijn boomkikkers tijdens onze af
wezigheid. Zij Iudden graag gezien dat wij aan 
dit concert een eind gemaakt zouden hebben, in 
welk geval dit nakomelingschap er nu misschien 
niet geweest zou zijn. 
In ieder geval moge uit het voorafgaande blijken, 
dat onze Europese H;•la arborea zich in gevangen
schap zonder grote problemen voortplant. 

Een bezoek aan d e die 1.•e ntnin in Moskou 

door Drs. 11. L. d e Konin rl 
A dnr . a>an Gen b CraaC 39, U Crf'cfiC 

Toen ik in augustus van dit j aar in Moskou verbleef 
om daar een wetenschappel ij k congres bij te wonen, 
maakte ik van enkele vrije uren gebruik om een be
zoek te brengen aan de dierentuin van Moskou. het 
'Zooparc'. 
Gezien het felt, dat Moskou de hoofdstad is van een 
enorm groat land dat in klimatologisch opzicht sterk 
uiteenlopende streken omvat, zou men mogen ver
wachten dat de dierentuin van een dergelijke stad een 
bijzondere bezienswaardigheid zou zijn. Als geheel 
echter viet dit 'Zooparc' mij tegen. Hoewel het tar
rein een aardige omvang heelt (26 ha). is het vrij 
ouderwets wat de indel ing van het park en de aard 
van de dierenverblijven en dergel ijke betreft. De 
' berg' waarop de steenbokken waren gehuisvest, 
was grotendeels opgebouwd uit puin van bakstenen. 
Grotten, die als schuilplaats voor diverse dieren 
waren gebouwd, waren stuntelig in elkaar gezet en 
veelal erg slecht afgewerkt. Hoewel dus de tegen
woordige toestand van dit dierenpark vragen doet 
rijzen aangaande de ontwikkeling van de biologie en 
speciaal de zoologle in dit land zijn wij niet in staat 
geweest ons daarover te orienteren. Wei worden in 
de USSR boeken over herpetologie gepubliceerd. 
Overigens bestaat de diergaarde merkwaard igerwijs 
uit 2 gedeelten, die gescheiden zijn door een straat, 
die men moet oversteken om van het ene in het 
andere deel te komen. In elk van daze helften trelt 
men een vrij grate, naar onze indruk in verhouding 
tot de grootte der dierenverblijven t6 grate vijver aan 
bevolkt met diverse soorten eenden. ganzen, zwanen 
en dergel ijk. loop! men langs deze vijver na de tuin 
te zijn binnengekomen door de hoofdingang dan 
komt men al spoedig op een groat plein, waar kinde
ran zich kunnen vermaken. Daar ik vooral geinteres
seerd was in de terrarium-aldeling en mijn tijd wat 
beperkt was, ben ik wat vluchtig tangs de verblijven 
der zoogdieren gelopen, waarbij mij overigens niet 
zo veel bijzondere dieren zijn opgevallen. De terra
rium-afdling is gelegen in een hoek van het tweede 
gedeelte. Zij is niet gehuisvest in een apart gebouw, 
maar in diverse afzonderlijk opgestelde verblijven. 
In twee van het ruimere soort verblljven hebben de 
grotere reptielen een onderdak, zeals de varanen 
en - elders - twee exemplaren van Python blvlttatus. 
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illmtraties vall de sc!Jrijver 

Deze verblijven zijn !link ruim - laat ik grofweg schat
ten 2 bij 3 meter - maar doorgaans wei ' hygienisch · 
van stijl, dus een schone bodem en geen beplanting , 
en zijn voorzien van een electrische verwarming. 

Twee vall de ruimere verblijvm waarilt IJV m·fmen 
ell P!Jytom em orzderdak bebbm gevotJdell. 



Deze verwarming leek mij een straalverwarming .te 
zijn en zij was omgeven door een afschermende k1st 
van gaas. Een fraai gezicht was het bepaald niet. 
Is men deze verb I ijven gepasseerd, dan komi men bij 
een grate omheinde vijver, waarin 3 Alligator mlssls
slpplensls. 
Verderop waren twee kleinere openluchtverblijven 
naast elkaar, in elk waarvan een grate schildpad 
huisde. Een daarvan werd aangeduid als een Chelydra 
serpentlna, maar dit moet naar mijn indruk eerder 
een Macroclemys temmlnckll zijn. Daarnaast huisde 
- zonder naambordje - de ware Chelydra serpentlna, 
eveneens een zeer groat exemplaar. Een dier dat wij 
in ons land onder andere in Blijdorp kunnen bewon
deren. Beida dieren lagan roerloos in hun water
reservoir, dat ongelukkigerwijze met het diepste 
deer naar de toeschouwer was gebouwd, zodat ik 
teneinde een toto te kunnen maken halverwege een 
boom moest kllmmen om in het water te kunnen 
kijken. 
Evenwijdig aan deze beide openluchtverbl ijven ston
den 2 reeksen kleinere terraria, elk opgesteld in een 
rechthoekvorm en elk overdekt, maar dan zo dat 
deze terraria zeit in de openlucht stonden. Het waren 
inderdaad overwegend kleine terrar ia van ongeveer 
40 bij 20 em oppervlakte, elk voorzien van een zwak 
gloeidraadlampje als warmtebron. Verschillende van 
deze bakken waren net beplanl met mos of enkele 
eenvoudige planten in een pot. De meeste hage
dissen konden zich verheugen in het bezit van een 
uit cement vervaa rdigde schuilplaats ofwel van een 
als zodanig dienende bloempot, omgekeerd bakje 
etc. 
In deze bakken troffen wij de volgende dieren aan : 
Lacerta vlvlpara, Lacerta vlridls, Lacerta taurlca, 
Lacerta agllls, Agama sanguinolenta, Eumeces schnei
der!, Phrynocephalus mystaceus, Eremias velox, 
Eremias arguta, Bufo bufo, Bufo vi rldis, Hyla arborea, 
Pelobates fuscus, Rana temporaria, Rana ridlbunda, 
Triturus cristatus, Anguis fragllls, Xenopus Jaevls, 
Amblystoma mexicanum, Coluber rovergieri, Natrix 
natrix, Ophisaurus apodus, Elaphe diane, Ptyas 
mucosus, Boa constrictor (in grotere bak) en Anolls 
equestris. In een van de bakken zag ik een wonder
lijk soort hagedis, die ik niet thuis kon brengen en 
in tegenstelling tot bij de andere bakken was de 
naam uitslu itend in de - voor mij grotendeels on
leesbare - Russische taal aangegeven. lk heb gepro
beerd er een toto van te maken, maar het is moeilijk 
het dier op deze toto te identificeren. Daarna kwamen 
we bij twee grotere verblijven voor elk een Python 
bivitlatus en een ook weer met gaas omgeven vijver, 
waarin een soort Gila monster (?). AI deze verblljven 
stonden vrij beschut onder de bomen, zodat het 
moeilijk was er te fotograferen, terwijl deze dieren 
met inbegrip van de all igators het grotendeels zon
der zonnewarmte moeten stellen. 
De schildpaddenverblijven lagan wei in de zon. 
Tamelijk rechthoekig van formaat liepen zij nogal ver 
door naar achteren, waardoor het moeilijk was om 
de dieren die zich daar op hielden goed te zien. 
In het eerste verblijf waren de water- of moeras
schildpadden ondergebracht, in het tweede de land
schildpadden. Een bordje op het eerste verblijf duid
de aan, dat Clemmys caspica, en Cuora trlfasciata 
de bewoners waren en inderdaad zagen we zeer 
grote vertegenwoordigers van deze soorten . Het was 
mij ook met gebruik van een verrekijkertje niet 
mogelijk na te gaan of hel hier ging om Clemmys 
casplca caspica, die in dit land inheems moet zijn 
(althans naar het zuiden toe), dan wei om de bij ons 
vaak geimporteerde Clemmys caspica leprosa. In een 
soort grot achter in dit verblijf bevonden zich enkele 
geweldige exemplaren van Clemmys caspica en 
Cuora trlfasclata; helaas heb ik daar geen toto van 
kunnen maken. Overigens zag ik in dit verblij f ook 
andere schlldpadden, die ik meende te moeten iden
tificeren als de gewone Emys orbicularis. Het schild
paddenverblijf was bevolkt met Testudo graeca en 
Testudo horsfleldll. 
Uit een oogpunt van tentoonstelling van de dieren 
bevredigen deze schildpaddenverblijven bepaald niet. 
Overigens moeten we constateren dat niet aileen 
deze dierentuin aan dit euvel l ijdt. want toen ik de 
afgelopen zomer eveneens een bezoek bracht aan de 
weliswaar fraai aangelegde diergaarde van Antwer
pen, bleak het grate en wat kale schildpaddenver
blijf ook vr ij onoverzichtelijk te zijn en de diverse 
daar ondergebrachte schildpadden - waaronder zeker 

D e grote omheiude vijver waarin dt·ie Alligator 
mississippiensis een ruim verblijf !Jebben. Een op
passer is tloeude plauten uit de vijver te vissen. 

bijzondere dieren - waren moeil ijk te onderscheiden. 
Onze dierentuinen van Rotterdam en Amsterdam 
steken daar zeer gunstig bij af. 
Bij dit laatste verblijf eindigde Ievens het terrarium
gedeelte van dit dierenpark, dat zich ondanks een 
redelijke sortering en well icht op enkele interessante 
dieren na, niet direct kan beroemen op een rijk 
geschakeerde verzameling reptielen en amfibieen. 
De meerderheld van deze dieren is blj ons goed be
kend . lnmiddels zal de lezer zich wellicht al hebben 
afgevraagd, hoe de dieren de winter doorkomen in 
deze weinig van de buitenlucht afgeschermde bakken. 
In Moskou is de gemiddelde temperatuur in januari 
ongeveer -9° C, maar bij koude winters kan de 
temperatuur dalen tot -21 ° C of Jager. Hoe men dit 
probleem oplost, ben ik niet te weten gekomen. 
We moeten wei aannemen, dat men in ieder geval de 
kleinere bakken met hun spaarzame verwarming des 
winters onderbrengt in verwarmde ruimten. 
Voorts heb ik een bezoek gebracht aan de twee 
dierenhandelaren, die Moskou rijk bleak te zijn en 
die mij waren opgegeven door de lntourist-juffrouw. 
De ene winkel bleak opgeheven te zijn, maar leek mij 
vroeger wei een vrij grate zaak te zijn geweest, 
waar blijkens de decoraties op de rulten ook wei 
reptielen warden verhandeld . Het andere 'Zooma
gasin' bleak een redel ijke sortering aquariumvissen 
en vogels voorradig te hebben en verder wat kleinere 
zoogdieren als een aapje, cavia's e.d. Hoewel ik 
wei een bak zag, die op een terrarium leek, waren 
er op dat moment tot mijn spijt geen reptielen of 
amfibieen te koop. lk ben er verder niet achter kun
nen komen of er nog andere dierenhandeiaren in 
deze stad gevestigd zijn. 
Dit verslag kan ik dan beeindigen met de conclusie, 
dat onze vereniging voorlopig nag niet een excursie 
naar de Moskouse dierentuin als nummer een op de 
ver langl ijst hoeft te plaatsen! 
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RECENTE UIPORT 
Eind 1966 ontving de impor tdienst de hied:oven 
OP WARE GROOTTE afgebeelde dwerg pada
gamen uit Pakistan. De exporteur gaf als naam op 
PHRYNOCEPHALUS LUTEOGUTTATUS. I n
derdaad is d e k leur geelbruin en heeft het l inker
dier een donkere stippel tekening op de rug, het 
rech ter exemplaar is echter ongevlekt en grijs-

UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN 

DATZ 1966/11 peg. 345/346 
Llasls chlldrenl chlldrenl door Peter Froesch 
Een beschrljving van hel gedrag van deze slang uit 
Australie, waarbij een vergelijking word! gemaakt met 
L. fuscus fuscus. Voorts worden neg enige andere 
Llasis-soorten genoemd met hun plaalsen van her
komst. 
IDEM pag. 347/348 
Draco volans door Dr. med. G. Blass 
Een vlolte verhandel lng over hel gedrag van het 
vliegende draakje, waarln de schrijver op basis va!'l 
eigen ervaring verhaalt over grate glijvluchten van drt 
diertje wanneer het in het nauw gebracht wordt. Ver
der worden talrljke gegevens verstrekt over het ge
drag van deze merkwaardlge hagedis in gevangen
schap. 
AQUARIEN TERRARIEN 1966/10 
Gymnodactylus kolschyl door Bohumll Kral 
Beschrijving van het houden en de nakweek van G. 
kotschyi in gevangenschap mel gegevens over vind
plaatsen in Bulgarlje (1961/63). 
ARTIS 12e jrg. 1966/4 
De geboorte van Pofadders door H. v. d. Werken 
In juni van 1965 zljn als een volkomen verrassing in 
Artis elf jonge pofadders ter wereld gebracht. Hel 
artikel is, zeals steeds in dit fraaie blad, van uit
stekende foto 's voorzien. Er zijn !hans nog 4 jongen 
van deze zeer gift ige slang In Ieven. (Bitis arietans). 
AQUA TERRA 1966/11 
Waterschlldpadden door Paul Heinrich Stettler 
Er worden verscheldene schlldpadden besproken, 
waaronder Sternotherus odoratus, S. minor minor, S. 
carinatus en S. subrubrum subrubrum. Verder word! 
een belangrljke pleats lngerulmd voor het tropische 
geslacht Cuora, de scharnlerschildpadden, die het 
buikschild tegen het rugschild kunnen slulten en zich 
aldus doende geheel kunnen pantseren. 
Behalve C. amboinensls die voorkomt in Achier lndie, 
Indo China, de Soenda Archlpel en op de Philip
pijnen, word! ook de soort C. trifasciata, afkomstig 
uit bergbeken in Zuid China en Achier lndie, be
schreven. Een vertaling van het artikel is onlangs in 
Het Aquar ium verschenen. 
IDEM 
Agklstrodon contortrlx latlclnctus 2 X A.c. mokeson & 
Beschrijving van de geboorte van zes jonge slangen 
(levendbarend) waarblj het moederdier een zekere 
vorm van ' broedzorg ' of bater zorg voor de jonge 
dieren ten toon spreidde. Bljzonderheden over de 
jonge hybriden qua ulter lljk, worden niet gegeven. 
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foto's: ] . Nedemuijer 

achtig van k lcur. Volgens de spaarzame gegevens 
die wij hebben kunnen ontdekken zou P. l uteo
guttatus verder stekelig moeten zijn met een sterk 
gekielde rugbeschubbing. D e ontvangen diertjes 
voelen echter vol komen glad aan ! Is hier sprake 
van een andere soort? 
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CORRECTIE 
Helaas hebben wlj moeten constateren dat door een 
mlsverstand Is verzulmd In het vorlge nummer (25e 
j rg. No. 3) blj het tweede deel van het artlkel van de 
heer Th. J . Horslhuls te vermelden dat de lraale 
toto's van de verschlllende schlldpad-behandellngen 
werden gemookl door de heer J . CIJSOUW. WIJ hopen 
dlt verzulm hlermede althans enlgermate te hebben 
hersteld. 

red. 


