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Foto voorpagina: ? J. J. van Raam 

Weer een onbekende 
kikker! 
Op de voorplaat prijkt de afbeelding van een 
fraale kikker die volgens de maker van deze 
foto, de heer J. van Raam, afkomstig is uit 
India (Bombay). 
Een kleurendia van hetzelfde dier leert ons, 
· dat de baan over de rug fraal groen Is, de 
langsstrepen geelwit en de banen die door 
het oog lopen zwart met een groene tekenlng. 
De Iris ziet er goudkleurig uit. Wle helpt ons 
aan de juiste naam? red. 

Import ser11iee 
In de jaarlijkse ledenvergadering, die onder 
grote belangstelllng op 18 maart In Rotterdam 
is gehouden, werden mededellngen gedaan 
over een Import-service, die is voortgekomen 
uit een bijeenkomst van bestuurders van de 
gezamenlijke werkgroepen. 
Geconstateerd was namelljk dat het regel
matig voorkomt, dat dlerenhandelaren en 
anderen, reptielen en/of amflbleiin te koop 
aanbieden - en soms zelfs zeer bljzondere 
dleren - zonder dat onze gelnteresseerde le
den dat weten of kunnen weten, waardoor 
deze dieren dikwijls of ter plaatse doodgaan, 
of in handen komen van mensen die nlet het 
minste idee hebben hoe zij met de betrokken 
dieren moeten omgaan. Derhalve hebben de 
gezamenlljke werkgroepen afgesproken een 
soort waarschuwlngsdlenst In het Ieven te 
roepen, waarbij de secretarissen van de ver
schillende werkgroepen leden van hun groep 
of andere belangstellende leden in de omge
ving, telefonisch zullen waarschuwen lndlen 
er ergens In het land dleren te koop zljn. Het 
centrale punt wordt hlerbij gevormd door de 
secretaris van de werkgroep Amsterdam, de 
heer H. v. Dam. 
Door middel van een daarvoor ontworpen for
mulier, dat verkrijgbaar is bij de secretarissen 
van de werkgroepen (ook indien U nlet tot een 
werkgroep behoort) of blj de llteratuurdlenst, 
kunt U opgeven voor welke dieren U speciale 
belangstelling hebt. Aan dit formulier ont
lenen wij de volgende passage: 'NB: Het ln
vullen van dlt formuller verpllcht n I e t tot 
het afnemen van de vermelde soorten. Men 
wordt echter bij evt. importen gewaarschuwd 
(telefonisch) dat, en waar een bepaald dier 
In voorraad is. Bovendlen kan men van deze 
gelegenheid gebruik maken zljn bestelling 
door te geven aan de secretaris van de werk
groep, van wie men ook de waarschuwing ont
yangt •. Dit maakt het mogelijk per werkgroep 
te bestellen. Per waarschuwing is een bedrag 
van f 0,20 verschuldigd aan de seer. van de 
werkgroep (telefoon en adm. kosten)'. 
Wanneer U dus telefonisch berelkbaar bent 
kunt U 'meedoen'. Een loffelijk inltiatief, dat 
naar · wij hopen veel succes zal opleveren. 
De Ieider van onze elgen importdlenst, de 
heer J. v. Heusden, heeft ter vergadering ver
klaart, dat hij gaarne ook langs deze weg zijn 
medewerking zal verlenen, opdat snel bekend 
is welke dieren hij evt. in voorraad heeft. 

: red. 



H • k .. 
UI!il amerviJver 

doo r J. L. "'"" lleu.Neu , A rrull.e rtl""' 
m e l f oto '• Vtln de s c l•riJiler 

Bij een bezoek dat een aantal van onze leden enige 
jaren geleden bracht aan de vergadering van onze 
Duitse zustervereniging 'Salamander' in Frankfurt, 
werden zij door de heer Platz uitgenodigd om ook 
eens naar zijn dieren te komen kijken . 
Natuurlijk werd deze uitnodiging aanvaard, aan
gezien wij wisten dat de heer Platz zijn dieren los 
in huis had lopen! Hij had o.a. een vijver met 
amfibieen in zij n kamer en deze 'uitvinding' van 
hem heeft mij sindsd ien niet meer losgelaten. 
Dus ben ik in het najaar van 1965 eveneens be
gonnen met d e bouw van een huiskamervijver. 
Deze bestaat bij mij u it een aquarium, dat op de 
grond staat en afmetingen heeft van 80 x 40 x 
30 em d iep. D aarachter een plantenbak van eter
nit ter grootte van 100 x 20 em en aan de rech
terkant eenzelfde plantenbak van 40 x 40 em. 
De voorzijde van het geheel bestaat uit een bak
stenen muurtje met in het midden een uitsparing, 
zodat men ook aan de voorkant in de vijver kan 
kijken. Bovenop bet muurtje is een plastic strip 
gemonteerd van 10 em hoog, d it om de dieren 
die in en om de vijver !mizen het ontsnappen niet 
al te gemakkelijk te maken. Aan de achterzijde 
werd eerst plastic gespannen met daarvoor een 
rieten mat. De zijkanten zijn met schuin verlopen
de g lasplaten van 6 mm d ik afgeschermd (zie 
foro). De totale hoogte incl. de lichtkap aan de 
bovenzijde bedraagt 2 meter. Het geheel beslaat 
een oppervlakte van 70 x 160 em. In de lichtkap 
d ie uit teakhout bestaat is een 40 W TL lamp 
ondergebracht en verder is in een boomstammetje 
een 20 W TL lamp weggewerkt, dat de vijver be
licht. T wee straallampjes zorgen voor verlichting 
op de bodem. 

Aan de rechterzijde is een ruimte uitgespaard voor 
de nodige electrische apparatuur en schakelaars 
benevens een waterpompje. Om het geheel vol
doende vochtig te houden heb ik namelijk een 
watervalletje geconstrueerd. H et water wordt op
gepompt en via een paar opgestapelde stenen komt 
het weer in de vijver terecht. Wat boomstammen 
en enkele stukken steen, benevens natuurli jk de 
nodige planten completeren het geheel. 
De beplanting bestaat uit varens, kl implanten, 
bromelia's en enkele orchideeen en is natuu rl ijk 
voor variaties vatbaar. De voorzijde is verder ge
heel open. 
In dit open palludarium/terrarium zijn de volgen
de dieren ondergebracht : Salmnandra salamandra, 
T aricba torosa, Tritums 11/tlrmortlllls, T . alpes Iris, 
T. vulgaris, T. crista/us, Bombina 1111riegatus. 
Bij het schrijven van d it verhaal was het werk
stuk ruim vier maanden in gebruik en was er nog 
geen enkel dier ontsnapt, zelfs heb ik geen pogin
gen in die richting waargenomen. 
De voordelen van de open voorkant zijn mijns 
inziens, dat het stukje natuur meer een geheel 
vormt met de huiskamer en dat de dieren gemak
kelijker zijn te observeren ( resp. te fotograferen) 
omdat het normaliter noodzakelijke geschu if met 
ruiten de dieren meesta l prompt doet verdwijnen. 
Jndien het vorenstaande mede-amfibieen liefheb
bers inspireert om ook eens iets in deze richting 
te gaan proberen is het doel van dit verhaa l be
reikt. 

B ovenzijde huiskamervijver m et licbtk£lp 

Onderzijde buiskamer vij·ver mel plastic strips, 
scbakelaars en wale1pomp 



Bufo Blombergi 

door Zd . Vesely, Pl:en, CSSR 

met fot o'll ean de sehrQ.,er 

( vertaling: L. Claassen) 

In 1951 ving de heer Rolf Blomberg in zuid-west 
Columbia, in de provincie Narino bij het plaatsje 
Nachao een tot dan toe onbekende paddensoort. 
D rie exemplaren van deze pad kwamen in het
zelfde jaa.r in de dierentuin van New York 
terecht en een vierde dier kreeg het natuurweten
schappelijk museum van de Universiteit van Stan
ford. Zij werden voorlopig de Columbiaanse reu
zenpadden genoemd. De wetenschappelijke naam
geving en beschrijving werd in 1951 in het decem
ber-nummer van Zoologica opgenomen en waren 
afkomstig van Dr. George Myers en John W. 
Funkhouser, verbonden aan de Stanford universi
teit. Naar de vinder kreeg deze pad de naam 
Bufo b/ombergi. 
D e dierentuin in Pilsen ontving in 1965 drie 
exemplaren van deze zeldzame Bufo en de 
Tsjechische aquarium-/terrarium vereniging AKV A 
TERA kreeg de gelegenheid de dieren in haar 
tentoonstelling op te nemen. 
Bij die gelegenheid konden een aantal waarne
mingen worden verricht waarbij in het begin 
Bufo blombergi een zeer schuw dier scheen te 
zijn, dat steeds probeerde zich te verschuilen. 
Wanneer de dieren gestoord werden drukten zij 
de kop op de bodem, sloten de ogen en bliezen 
zich op waarbij een duidelijk suizen was te horen. 
De in de literatuur genoemde sterke lichaams
secretie werd echter niet waargenomen. Aileen 
wanneer men lange tijd met de dieren 'manipu
leert' geven zij vocht af. Dit vocht laat op een ge
voelige huid rode vlekken achter die Iicht jeuken. 
Binnen 24 uur zijn deze vlekken echter weer ver
dwenen. 
Ook later bleek dat de dieren zich graag ver
schuilen en bij onraad snel achterwaarts kruipen 
in een tevoren daartoe gereed gemaakte vlucht
plaats. Veeder begeven zij zich graag in het water. 
Als voer werden grote insecten gegeven of kleine 
zoogdieren. Wekelijks werden per pad een of 
twee muizen gevoederd, terwijl zij bijzonder ge
steld bleken te zijn op vier dagen oude kuikens 
die nu en dan ook werden gegeven. Bij overvoe
ring konden in de uitwerpselen onverteerde voed
selresten worden vastgesteld. Het grijpen van 
voedseldieren gaat zo snel in zijn werk dat dit 
vrijwel niet op foto's kon worden vastgelegd. 
Dit is herhaaldelijk geprobeerd, doch onze mense
lijke reactie is zodanig traag, dat op een van de 
foto's aileen nog de staartpunt van de razendsnel 
opgeslokte muis te zien is. 
De aanvankelijke schuwheid duurt niet erg lang 
want de hierbij opgenomen foto's zijn buiten het 
terrarium gemaakt en ondanks de onmiddellijke 
nabijheid van mens en camera werd een muis vrij
wel dadelijk verslonden. 
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De witte tmtis wordt vrijwel ilt eetJ hap opgeslokt 
m is in een ommezim tola<ll ver·dwe11m. 



In bet terrarium is bet tamelijk vochtig bij tem
peraturen die des nachts tussen 20 en 24 o C lig
gen en overdag tussen 24 en 26° C. Vervelling 
vond eenmaal per twee a drie weken plaats. De 
oude huid wordt dadelijk opgegeten. De in 
Tsjechoslowakije ontvangen exemplaren, waarvan 
men de geslachten nog niet heeft kunnen vast
stellen, brengen een diep geluid voort, dat, wan
neer bet stil is, overgaat in een melodieus en 
rythmisch 'zingen', dat even exotisch is als de 
dieren zelf. 
Interessant is de waarneming, dat bij bet foto
graferen slechts zelden een tweede muis werd aan
genomen hetgeen in bet terrarium wei gebeurt. 
Hieruit kan men opmaken dat een gedeeltelijke 
verzadiging de dieren schuwer maakt. 
In gevallen dat het prooidier verkeerd wordt ge
grepen, wordt het naar binnen werken met de 
voorpoten gedirigeerd. 

Stukken v lees of groente worden aileen gegeten 
wanneer men dit voedsel in beweging brengt. Dit 
lukt niet dadelijk en er moet eerst proefonder
vindelijk een soort van beweging worden ontdekt 
waarop de verschillende dieren reageren ! Wan
neer Bufo b/ombergi hongerig is springt hij al bij 
het openen van de bovenkap van bet terrarium 
omhoog om zijn rantsoen te bemachtigen. 
Gesteld kan worden dat deze weinig bekende 
padden gemakkelijk houdbare en door hun bizarre 
uiterlijk, dankbare terrariumdieren zijn. 

Naschrift: 
Nadere bijzonderheden o.a. over het 11iter/ijk van 
Bufo blombergi vo/gen in een /atere pr,b/icatie 
over deze re11zenpad, waarvan ook in Artis, Am
sterdam ee11 exemp/aar te zien is. 

Red. 

Ervaringen met Natrix spideon eonfluens (Blanchard) 

H. D. 11an Roon • Den Haa11 

In mei 1963 kocht ik bij 'Het Sumatraantje' in 
Den Haag een grote Amerikaanse ringslang, die 
mij een prima aanwinst leek voor mijn pas afge
bouwde buitenterrarium. De grondkleur van de 
rug is geelbruin met een 15-tal zwarte dwars
banden, die zo breed zijn dat men de indruk 
krijgt van een zwarte slang met Iichte dwarsban
den. Vooral de buikzijde is prachtig getekend; 
een schitterend patroon van zwarte en rode blok
ken op een lichtere ondergrond. De lengte bij aan
koop was ongeveer 70 em, inmiddels uitgegroeid 
tot 85 a 90 em. Wat ik echter het meest opvallen
de vond was de enorme dikte, die inmiddels iets 
minder geworden is; maar nog steeds is bet een 
veel forser gebouwde slang dan een Europese 
ringslang. Vooral in de eerste zomer leidde hij 
een zeer aquatiel bestaan. 
Zodra de zon even scheen lag hij op bet land te 
zonnen, maar tegen bet vallen van de avond kroop 
hij steevast de vijver weer in, waar hij bij slecht 
weer soms dagen in verdwenen was. Ik vermoed 
dat zijn voedsel voornamelijk uit bruine kikkers 
(Raila temporaria) bestond, waarvan er gemiddeld 
toch wei een 20 van in bet buitenterrarium zaten, 
ook voor de overige ringslangen die in de loop der 
jaren bet buitenterrarium bevolkt hebben. Maar ik 
heb hem tot juni 1965 nooit zien eten. Eind sep
tember kwam bet probleem, wat te doen i.v.m. de 
naderende winter. Buiten Iaten overwinteren, wat 
ik toch wei riskant vond voor een slang uit bet 
zuiden der Verenigde Staten, of naar binnen halen, 
waar ik geen geschikt terrarium had. De slang 
zelf echter loste dit probleem keurig op door 
spoorloos te verdwijnen. Pas eind december, toen 
ik in de kerstvacantie enkele weken thuis was, zag 
ik hem weer terug. Hij dreef als een slappe tuin
slang in de vijver; rug naar hoven, kop en staart 
roertoos naar beneden hangend. Morsdood, dacht 
ik en viste hem uit de vijver. Eenmaal op bet land 

begon hij echter traag te kronkelen en wilde de 
vijver weer in. Ik deed hem in een grote doos, 
tot de rand gevuld met afgevallen bladeren, en 
liet hem zo zijn winterslaap vervolgen in onze 
schuur. Eind februari '64, ik zat inmiddels in 
militaire dienst, was bet weer zo zacht dat ik 
mijn Natrix sipedon weer in de vijver liet, opdat 
hij zo vanzelf uit zijn winterslaap zou ontwaken. 
Natuurlijk ging bet de week daarop prompt vrie
zen, en ik zat in angst en beven in de kazerne te 
hopen dat bet in Den Haag minder hard zou 
vriezen. Toen ik bet weekend thuis kwam zag ik 
hem dadelijk zitten, vlak bij de kant van de vijver 
en zo te zien ingevroren. Vol zelfverwijt hakte ik 
het ijs open, maar tot mijn grote verbazing en 
vreugde bleek dat hij, hoewel met zijn rug vast
gevroren, nog springlevend was. 
Voor aile zekerheid deed ik hem weer enkele 
weken in zijn doos met bladeren, maar eind maart 
ging hij definitief weer de vijver in. De hele 
zomer 1964 werd in tegenstelling tot de vorige op 
het land doorgebracht; hij zwom wei zeer regel
matig zijn rondje door de vijver, maar ik weet 
nog steeds niet of hij dat 'zomaar' deed, of dat hij 
op een zeer onhandige manier de kikkers voor zijn 
maaltijd trachtte te verschalken. Hij zwom afwis
selend zeer snel, dan weer uiterst behoedzaam. 
Maar hoewel de kikkers links en reehts voor zijn 
neus wegsprongen zag ik nooit ook maar een 
poging er een te grijpen. Als hoi diende een groot 
stuk sierkurk, waaronder hij altijd te vinden was, 
na zonsondergang en bij slecht weer. 
Ook nu verdween hij in de herfst weer in de 
vijver. Maar ik nam nu geen risico meer en viste 
hem half november uit de vijver, waarna hij tot 
begin maart in gezelschap van enige schildpadden 
en hagedissen zijn winterslaap weer in de doos 
met bladeren in de schuur deed. Daar ik vanaf 
januari '65 door een auto-ongeluk gedurende 9 

57 



maanden thuis was i.p.v. in militaire dienst, heb 
ik die zomer volop de tijd gehad hem in al zijn 
gedragingen te observeren. 
Op 13 maart 1965, een mooie voorjaarsdag, kwam 
hij voor de eerste maal weer op het land. In de 
namiddag kroop hij weer onder hetzelfde stukje 
schors, dat ook her jaar daarvoor als onderkomen 
gediend had. 's Avonds laat was hij daar echter 
weer verdwenen, en vermoedelijk wegens de koude 
de vijver weer ingegaan. Pas vanaf 25 maart bleef 
hij ook 's nachts op het land. Hij was op dat 
ogenblik vemraal helemaal afgeplat, en had dus 
nog niets gegeten. De volgende weken lag hij bij 
ieder straaltje zon behaaglijk te zonnen, en h ij 
wist ook precies waar op mooie dagen de zon her 
eerst komt, en kroop d an van 's morgens 11 tot 
's middags 5 met de zon mee, op zeer hetc dagen 
half weggekropen onder wat coniferen. 
Nu ik eindel ij k thuis was wachtte ik natuurlijk 
met spanning op her moment dat ik hem voor het 
eerst zou zien eten. Maar niets daarvan ; hij werd 
langzamerhand weer render en vetter, zonder dat 
ik hem ooit iets zag eten. Evenals de vorige zomer 
zwom hij weer regelmatig door de vijver (enkele 
malen per dag) maar zonder het geringste resul
taar. Inmiddels had ik twee jonge NJ. conflllens 
gekocht bij drs. De Rover, die, rot mijn stomme 
verbazing binnen 10 minuten, nadat ze uit de ver· 
pakking in een (binnen)terrarium geplaatst waren, 
beide een jonge R. temporaria vingen en verorber
den; en ook verder een zeer gezonde eetlust bleken 
te hebben. Ik zat net een theorie te verzinnen dat 
volwassen sipedon aileen 's nachts eten, toen ik op 
22 juni voor her eerst getuige was van een maal
tijd. 
Het was een uur of twee 's middags en het goot. 
I k was even in het buitenterrarium om een paar 
jonge kikkertjes te vangen, toen ik de N. sipedon, 
die net uit de vijver gekomen was op her land een 
enorme pad ( 811/o b11foJ bij zijn linkerachterpoot 
zag pakken 00 00 00 De geweldige piensregen trotse· 
rend wachtte ik op de dingen die gebeuren gingen. 
Om 13.55 uur was de pad gegrepen, na ongeveer 
15 minuten was hij half naar binnen gewerkt, 
maar toen g ing het helmaal mis, want de rechter 
achterpoot stak dwars naar buiten uit en kon met 
geen mogelijkheid naar binnen gewerkt worden. 
Het leek wei of de pad dit door had, want hij 
spartelde helemaal niet tegen en bleef doodrustig 
wachten op wat er ging gebeuren. Om 14.25 uur 
gaf de slang her op en begon de pad weer naar 
buiten te werken. Na 10 minuten was ook dit 
gebeurd en de pad wilde net zijn middagwande· 
lingetje vervolgen toen de slang bliksemsnel naar 
voren kwam en de pad nu bij zijn kop greep. 
Deze begreep dat het nu menens werd want hij 
zette aile 4 zijn poten tegen de kop van de slang 
en begon uit aile macht te duwen om zijn kop 
weer los te krijgen. De slang kreeg het nog even 
te kwaad, maar loste her probleem op door snel 
om zijn as te gaan draaien waardoor de pad zijn 
houvast verloor en langzaam maar zeker naar bin· 
nen gewerkt werd, en om 14.57 uur was de pad 
helemaal verdwenen. 
Waarom een slang, die toch echt wei honger heeft 
als hij ann zo een karwei begint 's morgens, bij 
stralend weer een uur door de vijver zwemt zon· 
der ook maar een poging te doen een kikker te 
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Natrix spideon ( Arcbieffoto } 

vangen, om dan 's middags zijn maaltijd te doen 
met een enorme pad is een van die slangeraadselen 
waar ik al lang niet meer achter probeer te komen. 
Begin september besloot ik na ampele overwe
gingen de slang gedurende enige maanden in een 
nieuw gebouwd zeer groot tropisch oerwoudterra· 
rium, tevens paludarium, te doen, daar ik de 
afgelopen zomer 1965 wei zeer koud vond voor 
een slang uit her zuiden der V .S. De gemiddelde 
luchttemperatuur was 30 graden, bij een water
temperatuur van ongeveer 25 graden en een zeer 
hoge luchtvochtigheid. Echt tropisch warm dus, en 
de gevolgen bleven niet uit. Van de ene seconde 
op de andere veranderde hij van een slang, even 
zachtaardig als de Europese ringslang, in een ver
scheurend monster, zo \'reselijk agressief dar ik 
hem aileen nog maar met een dikke handschoen 
durfde beetpakken. Een ander opmerkeiijk ver· 
schijnsel was dat ik hem binnen nooir in her water 
gezien heb, hoewel de helft van her terrarium 
vijver was. D aar er geen kikkers in dit terra.rium 
waren kon ik eindelijk zijn voedselopname con· 
troleren, waarbij men er natuurlijk wei rekening 
mee moet houden, dat een slang bij 30 graden 
meer eet dan in een H ollandse zomer in de tuin . 
En nu begreep ik eindelij k waarom ik hem nooit 
had zien eten, op die ene pad na; het gaat vee! 
te snel! Een volwassen bruine kikke.r gaat in min· 
der dan een minuut naar binnen! De slang is zo 
vreselijk sterk en kan zijn bek zover opensperren 
dat een bij de kop gegrepen kikker a l half naar 
binnen is als hij gepakt wordt; het gaat werkelijk 
op de manier waarop wij ecn haring eten. AI 
heel snel had hij door waar de kikkers vandaan 
kwamen, en zodra hij honger had kwam hij bij de 
schuifru it liggen. Ais deze open ging werd hij 
dadelijk actief en zodra hij een kikker bemerkte 
sloeg hij toe, waarna hij een meter wegkroop om 
de kikker in te slikken. Ik vind het altijd weer op· 
vallend hoeveel vrees de dieren kunnen over· 
winnen om een prooi te bemachtigen ; en zodra ze 
die dan beet hebben gnan ze er als een haas van· 
door. De eerste twee weken at hij 3 kikkers per 
week, vervolgens twee tot half november. Toen 
waren de kikkers in de tuin in winterslaap en 
probeerde ik het met aasvisjes om zodoende n iet 
steeds kikkers uit te moeten graven. Deze werden 
zonder meer dood van de voerstok genomen. Na 
enige weken was hij zo aan de voerstok gewend 
dat hij rustig een stuk gehakt, dat eigenlijk voor 
de kaaimannen bestemd was, opvrat, zij het dan 



met enige moeite, daar zijn kaken op het zachte 
gehakt zo weinig houvast hadden. Met een van de 
twee jonge slangetjes (de andere is vrij snel over
leden aan de beruchte puistjes op de huid) heb ik 
dezelfde ervaringen. Deze eet ook alles mits het 
maar bewogen wordt, anders ziet hij het niet. Een 
keer voerde ik een half visje, waarmee hij zo wild 
omsprong dat hij het weer liet glippen. En hoewel 
hij er met zijn kop oplag vond hij het niet meer en 
ik moest het even bewegen voordat hij het weer 
greep. Een andere keer gooide ik achteloos wat 
ingewanden van een snoek in de vijver van het 
terrarium als lekkernij voor de schildpadden. De 
jonge slang greep het echter bliksemsnel in de 
vlucht en werkte het zonder veel omslag naar 
binnen. 
Eind januari, nadat de slang 3 weken niet gegeten 
had, ging hij weer in winterslaap in zijn doos in 
de schuur, een winterslaap die dit jaar dus veel 
korter was dan de voorgaande jaren. Op 7 febr. 
deed ik de slang weer in de buitenvijver, die 
tegenwoordig niet meer kan dichtvriezen daar er 
een 200 W verwarmingselement is aangebracht, 
dat bij vorst ingeschakeld wordt. Ik heb hem daar
na pas weer op 8 april teruggezien, toen hij voor 
het eerst weer op het land kwam, terwijl hij het 
jaar daarvoor al op 1 maart, bij een watertem
peratuur van 5o C met zijn kop hoven water kwam, 
en deze snel terugtrok toen ik hem aanraakte. De 
reden van dit late wakker worden is mij niet hele
maal duidelijk. De eerste tijd zag hij er werkelijk 
schitterend uit, waarbij het mij opviel dat hij lang 
niet zo mager was als de voorgaande jaren, waar
schijnlijk door de veel kortere winterslaap. Begin 
mei viel het me echter op dat hij, hoewel hij er 
nog steeds even mooi uitzag, volkomen lusteloos 
was, zich nauwelijks meer door het terrarium be
woog en een vreselijk opgeblazen indruk maakte, 
terwijl zijn endeldarm enkele mm uit de cloaka
opening stak. Mijn uiteindelijke conclusie was dat 

De handel in 
W. Bergman•, Amsterdam 

Aan een uittreksel uit het rapport over de periode 
van 1 juli 1965 tot 31 maart 1966 van de Uni· 
versities Federation for Animal Welfare (UFAW), 
ons welwillend verstrekt door de heer H. van den 
Bergh te Antwerpen, ontlenen wij nog enige ge
gevens als aanvulling op eer verschenen medede
lingen over dit onderwerp. 
Het blijkt dat de landschildpadden onder de 
Animals (Restriction of Importation) Act - de 
invoerbeperkende wet op de dierenhandel . zijn 
gebracht. Er is een importvergunning vereist. 
Officiele beperkingen t.a.v. de grootte van de 
dieren ontbreken. Nog steeds worden er aantallen 
zeer kleine schildpadden ingevoerd. Van de onge· 
veer ·200.000 in 1965 in Engeland ingevoerde 
dieren (het W.W.F.-rapport spreekt van 180.000) 
wordt vermeld dat· het aantal T est11do horsfie/dii, 
uit de Sovjet-Unie, een aanzienlijke stijging ver
toonde t.o.v. voorgaande jaren. Deze klim- en 
graafgrage soort is overigens niet gewild bij de 
handelaren; ontsnappingen doen zich nogal eens 
voor. 

hij een vreselijke verstopping moest hebben, en 
hoe juist deze conclusie was bleek toen ik hem 
enkele cc wonderolie voerde en hem vervolgens 
weer in het oerwoudterrarium deed. Toen ik 
midden in de nacht ging kijken lag hij voor het 
eerst met zijn achterlichaam in de vijver, en de 
volgende dag was hij letterlijk leeggelopen en even 
mager als de voorgaande jaren na de winterslaap. 
Ik vermoed dat de laatste voedering ( een voorn 
van ongeveer 18 em) 3 weken voor zijn winter
slaap misschien wei verteerd was, maar dat hij de 
uitwerpselen hiervan nog niet kwijtgeraakt was. 
De mogelijkheid dat hij tussen 8 april en begin 
mei al een kikker gegeten zou hebben, waardoor 
hij last met zijn spijsvertering gekregen zou hebben 
lijkt mij onwaarschijnlijk. 

Even leek het alsof hij er weer helemaal bovenop 
was, maar enkele dagen later lag hij plotseling 
dood bij de rand van de vijver. Wat de preciese 
doodsoorzaak geweest is weet ik niet; het heeft 
natuurlijk wei duidelijk iets te maken met zijn 
spijsvertering. Verder ben ik er tegenwoordig ook 
wei huiverig voor om dieren uit een binnenter
rarium in winterslaap te doen. Immers, een dier 
buiten 'voelt' a.h.w. het hele seizoen door hoe 
laat het is, en weet begin september al dat hij 
over ongeveer 6 weken in winterslaap gaat. Terwijl 
een dier binnen totaal onvoorbereid in winter
slaap gaat, behalve dan dat hij enige weken niets 
te eten gehad heeft. Maar een slang buiten eet uit 
zichzelf niet meer, terwijl dezelfde slang binnen 
hongerig op een prooi wacht, en dan ineens uit 
zijn hok gehaald wordt en koeler gezet. De over
gebleven jonge Natrix sipedon conjl11ens is niet 
in winterslaap geweest en is op dit moment in 
schitterende conditie. Ik kan deze slangen werke
lijk aan een ieder aanbevelen als uitermate makke
lijk houdbare dieren die niet de minste kieskeurig
heid aan de dag leggen wat betreft hun voedsel. 

sehildpadden 

Men vraagt zich af of de aanhoudende import van 
deze enorme aantallen misschien direct bet gevolg 
is van de onmogelijkheid voor de schildpadden, 
zich aan overwintering in dit land aan te passen. 
In dit verband zou een onderzoek naar doodsoor
zaken belangrijke gegevens kunnen opleveren. 
Zeer jonge dieren van Pseudemys en andere sier
schildpadsoorten worden in grote aantallen uit de 
Verenigde Staten ingevoerd. Deze dieren zijn 
totaal ongeschikt voor de gewone huisdierenlief
hebber omdat ze een deskundige verzorging met 
vee) zon, kalkrijk voedsel en geregelde temperatu
ren nodig hebben. De meeste sterven na enkele 
weken in gevangeschap. 
In bet begin van ~966 hebben de UFAW en de 
R.S.P.C.A. (Royal Society for the Prevention of 
Cruelty ·to Animals) getracht door de uitgave van 
een bulletin bekendheid aan een en ander te geven 
in de hoop dat ouders ervan af zouden zien dit 
soort huisdieren te houden. Een vollediger wette
lijke bescherming is echter dringend nodig. 
Onder voorzitterschap van Sir Hugh Linstead ver-
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gaderden in februari 1966 vertegenwoordigers van 
de Pet Trade Association, de British Herpetologi
cal Society, de R.S.P.C.A. en de UFAW over de 
schildpaddenhandel. De Pet Trade Association 
(vereniging van Huisdierhandelaren) beloofde 
toen medewerking bij het handhaven van bepaal
de normen en het doen verminderen van de slechte 
behandeling. Ongelukkigerwijze bestrijkt deze As
sociation niet aile handelaren en de niet-aange
slotenen kunnen, indien zij dat willen, de oude, 
verwerpelijke regels in deze handel blijven volgen. 
( zie ook Lacerta, 24ste jrg. biz. 71 en Lacerta, 
25ste jrg. biz. 33). 

W. Bergmans 

UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN 

DATZ, 19e jrg., nr. 12 
Paul MUller vermeldt een vondst van de zeldzame 
Zuid-Amerikaanse schildpad Phrynops rufipes. 
Merkwaardig genoeg wordt in ditzelfde nummer de 
TUV-6 lamp van Philips als nieuw beschreven. Hans 
Selzle geeft enige wenken voor het gebruik van daze 
en andere UV-Iampen, doch raadt aan de bestralings
duur naar eigen ervaring te regelen. 
DATZ, 20e jrg., nr. 1 
Gunther Radek beschrljft het houden en kweken van 
Xenopus laevis, voorts het houden van Xenopus gilli, 
tropicalis en fraseri en van Hymenochirus boetgeri. 
In een artikel: Zljn Tillandsia's nog probleemplanten? 
behandelt de bekende bromelia-expert Dr. Oeser uit
voerig de voorwaarden, die deze merkwaardige plan· 
ten stellen. Voor de terrariumhouders die tevens 
bromelia·liefhebbers zijn, Is dit artikel zaer belangrijk. 
HET AQUARIUM, 37e jrg., nr. 7 
S. D. Koning: Pro en contra Gro-Lux. In dit artikel 
vindt men vele gegevens omtrent deze lamp, die ook 
voor terrariumhouders van belang zijn. 
THE AQUARIST AND PONDKEEPER, XXXI, nr. 10 
Eric Gillingham wljdt een artlkel aan het houden van 
schildpadden. Het blijkt dat in de Engelse dieren
handel dikwljls ernstige misstanden heersen op dit 
punt. In een kort bestek tracht de schrijver de meest 
voorkomende fouten blj het houden te bestrijden, om 
aldus het lage percentage geimporteerde dieren dat 
het eerste jaar van de gevangenschap overleeft (1 OJo!) 
wat omhoog te brengen. 

H. D. v. R. 

HVLA tlblatrlx tlblatrlx Laurent! 
In het december-nummer 1966 van Lacerta plaatsten 
wij op pag. 'D een foto van een uit Surianme afkom
stlge klimkikker waarvan wij de naam niet wisten. 
Drs. M. S. Hoogmoed, conservator van de afd. Rep
tilia en Amphibia van het Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie te Leiden, heeft ons inmiddels Iaten weten, 
dat deze kikker bovengenoemde fraaie naam draagt. 
Gaarne onze dank voor zljn hulp. 
De kikkers in kwestie maken het nog steeds goed 
en zijn uitgegroeid tot ruim 7 em (met uitgestrekte 
achterpoten tegen de voorruit gemeten ca. 15 em!). 
Wij hopen blnnenkort van dit bljzonder fraaie dier 
een voorplaatfoto te kunnen publiceren. 

L. c. 

CONTRIBUTIE 
Als U uw contrlbutle over het lopende jaar nog nlet 
hebt voldaan, wilt U dat dan alsnog zo spoedlg moge
lljk In orde maken? 
Als U het oude contrlbutlebedrag van f 16,- resp. 
f 10,- voor teugdleden, hebt overgemaakt, wilt U dan 
het te weln g betaalde bedrag f 2,- omgaand sup
pleren. Speclaal onze Belglsche leden worden ver
zocht na te gaan of dlt op hen van toepasslng Is. Als 
U de conlrlbutle van f 18,- resp. f 12,- In twee ge
deelten betaalt, wilt U er dan om denken, dat ·de
tweede termljn per 1 april Is vervallen. Anders ge· 
zegd: wilt U de tweede termljn omgaand overmaken? 
De pennlngmeester rekent op Ul 
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MIJTBESTRIJDING II 
Naar aanleiding van het artikeltje, dat in het 
decembernummer 1966 van de hand van de heer 
W. Bergmans is verschenen, berichtte de heer 
G. J. Krips uit Den Haag ons het volgende: 'De 
aktieve stof DIAZINON 25 E (fabrikaat Geigy) 
is verwerkt in het produkt 'BASUDINE' en wordt 
in Nederland door de N.V. Orgachemia te Boxtel 
in de handel gebracht. Basudine, ( emulgeerbare 
oplossing 20% in flesjes van 100 cm3 ad ca. 
f 2,50) bevat Diazinon, organische fosforverbin
ding met anticholinesterose-werking en is in vrij
wel aile tuinbouwartikelen zaken verkrijgbaar. 
Hoewel het produkt volgens de heer Bergmans 
niet schadelijk is voor ooze reptielen, zou ik ten 
aanzien hiervan toch de grootste voorzichtigheid 
betrachten, daar het wei schadelijk is voor de 
menselijke huid'. 
Ooze dank voor deze reactie. 

Red. 
NASCHRIFT: 
De heer Bergmans tekent hierbij aan, dat de bewuste 
mededeling berustte op gegevens van darden, die 
dan ook warden genoemd. lnmiddels doet men ver
standig de geplande bestrijdingscampagnes nog even 
uit te stellen. Binnenkort zal in Lacerta een tweede 
uitvoeriger artikel over dit onderwerp verschijnen: 

Red. 

LITERATUURDIENST (Aanvulllng 1) 
In aanslultlng op onze publlcatle In het februarl
nummer (pag. 38) delen wlj U mede, dat lnmlddels 
biJ de llteratuurdlenst de volgende nleuwe publlcatles 
zljn verschenen: 
24. Het houden en kweken van Thamnophls· 

soorten met een beschrljvlng van enkele 
veelgehouden soorten f 0,50 

25. De beschubblng van carapax en plastron 
van een schlldpad f 0,10 

Vraag en aanbod 
Te koop gevraagd: tropisch oerwoud terrarium sy
steem Stettler; afmetingen ca. 100 x so x 130 em (hoog). 
M. Beck, Henegouwerlaan 54 A, Rotterdam telefoon 
(010) 125566. 
P. Wayers. Meant 31d, Rotterdam vraagt: Triturus 
cristatus, T. alpestris, T. marmoratus, Salamandra 
salamandra, Alytes obstetricans Bombina bombina B 
variegata, Emys orbicularis, Clemmys guttata, Lacerta 
agilis, L. muralis, L. viridis(klein). 
De redactie blijft vragen om de 17e, 18e en 19e jaar
gang van Lacerta, al of niet compleat. al of niet in
ge.~onden. Deze jaargangen ontbreken in ons archief! 
PnJsopgaven aan de redactie of aan de hear Reijst te 
Castricum. 

Nleuwe Leden: 
1415 Nico Maswie, 5 Boulevard Piercot, Luik (Belgie) 
1416 Ja~ de Moor, Hundelgemse stw. 49, Merelbeke 

(biJ Gent) 
1417 J. Bennink, Schlegelstraat 171, Den Haag 
1418 A. Bernhart, Voetjesstraat 75c, Rotterdam-20 
1419 P. C. Wayers, Meant 31, Rotterdam 
1420 Mej. M. Tas, Dortselaan 6a, Rotterdam-25 
1421 G. P. Hofman, Asserweg 393, Rotterdam 
1422 W. Schouten, Groenezoom 323, Rotterdam 
1423 J. Spaan, G. P. Tielestraat 59, Rotterdam 
1424 G. Wayers, J. in 't Veldstraat 30, Rotterdam 
1425 S. Verbeek, Gemertseweg 6, Bakel (N.B.) 
1426 A. Dekker, Madoerastraat 37, Dordrecht 
14'0 A. J. Tindemans, IJzerenmanweg 5, Weert 
1428 J. A. Rutten, Beatrijsstraat 79, 's Gravenhage 
1429 J. Op den Kelder, Asserweg 43, Rotterdam-12 

(Schiebroek) 
1430 J. Agterberg, Rembrandtweg 579, Amstelveen 
1431 Mej. V. Mooyweer, Deliuslaan 10, Utrecht 
1432 W. van Grevenstein, Rotterdamsew. 34, Krimpen 

aan den IJssel 
1433 A. Spierstra, Oenenburgweg 12, Nunspeet 
Adreswljzlglngen: 
L. Vercruysse van Brugge naar Smidsestraat 108, 

Gent (Belgie) 


