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Ult het mysterleuze Ieven der reptlelen 

Onder deze naam zal van 27 jull tim 10 augustus van 
dlt jaar een tentoonstelllng worden gehouden, de 
eerste In ons land, die zich uitsluitend bezighoudt 
met reptielen en amfibieln en hun biotopen. 
De plannen voor het houden van deze tentoonstelllng 
werden gemaakt ter gelegenheid van het jublleum 
van 'lacerta'. Wegens de lange tijd die de voorbe
reidlng van deze - groots opgezette - tentoonstelllng 
vergt, was het onmogelljk haar In de jublleumperlode 
te houden. 
Ter exploltatle van de tentoonstelllng werd de 'Stich· 
tlng tot bevordering van de Herpetologle' In het 
Ieven geroepen. Als tentoonstelllngsterreln werd ons 
de Oranjerle van de Hortus Botanlcus der Leldse 
Unlversltelt ter beschlkklng gesteld door de Curs
loren, op verzoek van de dlrekteur, Prof. Dr. W. K. H. 
Karstens. WIJ verheugen ons zaer, een dergelljke 
fraale achtergrond gevonden te hebben, waartegen 
wlj onze tentoonstelllng mogen opbouwen. 
Onze opzet tot het houden van deze tentoonstelllng 
genoot allerwegen grote sympathie, hetgeen welllcht 
het beste wordt gelllustreerd door de namen van 
hen die tot dusver ziJn toegetreden tot het comlte 
van aanbevellng: 
Dr. A. C. van Bemmel, Dlergaarde BIIJdorp, Rotter· 
dam; Prof. Dr. L. D. Brongersma, Rijksmuseum voor 
Natuurlljke Hlstorle Lelden; Prof. Dr. H. Engel, 
Zo61ogisch Museum Amsterdam; Dr. E. G. Jacobi, 
Artis Amsterdam; Prof. Dr. W. K. H. Karstens, Hortus 
Botanlcus Lelden; Prof. Dr. R. Mertens, Senckenberg· 
Museum Frankfurt am Main; Prof. Dr. E. J. Slljper, 
Zo61oglsch Laboratorium Amsterdam; de heer D. P. 
van Wljk, voorzltter van Lacerta. 
Voorzltter van het comlte Is Mr. G. c. van der 
Wllllgen, Burgemeester van Leiden. Verder zullen wlj 
medewerking kriJgen van de heer Fr. de Graaf van 
het Artls-Aquarlum; Dr. D. Hlllenius, Herpetoloog, 
Amsterdam; Drs. R. M. Hoogmoed, Herpetoloog, 
Lelden; H. Sieloff, Dlrekteur van het DQsseldorfer· 
Aquarium; Dr. W. Wlndecker, Direkteur van de Zoo 
te Keulen; Dr. W. van den Bergh, Direkteur van de 
Dlerentuln te Antwerpen; B. F. Bruinsma, Hortulanus 
van de Hortus Botanicus te Lelden; P. Louwman, 
dlerenpark Wassenaar en lr. J. A. H. J. G. Baron van 
Oldeneel tot Oldenzeel, dlr. faunabeheer Min. van 
Landbouw. 
Deze IIJst namen Is op zlch al een voldoende garantle 
voor de kwalltelt van de te houden tentoonstelllng. 
Niet aileen zullen vele bijzondere, deels ook zeld· 
zame levende reptlelen en amflble!n getoond worden, 
maar ook zullen opgezette dieren en geraamten wor· 
den gebrulkt om een zo goed mogelfjk beeld te 
geven van het ontstaan en de ontwikkelfng van deze 
dleren. 
Voorts zal een aantal dleren In de natuurlljke biotoop 
worden ge!xposeerd. WIJ denken hler onder andere 
aan enkeie zeer merkwaardlge biotopen, zoals het 
zeewater met zeeslangen en zeeschlldpadden en de 
ondergrondse blotoop van de grottenolm (Proteus 
angulneus). 
Aan de plaats die de planten In het levensmllleu van 
de dleren lnnemen zal biJzondere aandacht geschon· 
ken worden, In welk verband wlj nauw zullen samen· 
werken met de Hortus Botanlcus. 
Tenelnde deze tentoonstelllng rendabel te maken, 
Is het nodlg dat zlj door een groot aantal mensen 
bezocht wordt. Derhalve zal een grote reclame
campagne op touw gezet worden, waarvoor wiJ ook 
graag de medewerklng van de Lacertaleden vragen. 
WIJ nodigen aile Lacertaleden ult onze tentoonstel· 
ling te komen bezoeken. 
Op vertoon van de gestencllde ultnodlglng, die aile 
leden zal worden toegezonden, kunt U tegen een 
gereduceerde priJs zowel de tentoonstelllng, alsook 
de Hortus Botanlcus bezoeken. 
Tot zlens op de TERRAHORTUS. 
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H. M. van Meeuwen, pennlngmeester; 
P. Stoppelenburg; 
J. Ch. Pabst 



Twee jongc reuzen-varanen in bet terrarium 

door Ill. Po~tt, lleer (L) 

Op het zand boven de bodernverwarrning l igt een 
hagedis van ± 40 ern lengte : een groot lichaarn 
met een in verhoudiog kleine, ietwat sarnenge
dr ukte staart, een grote rnassieve kop met schubben 
i.p.v. schi lden bedekt, starende roofvogelogen, zeer 
sterke klauwen met g rote nagels en een lange nek 
vorrnen zijn uiterlijk. D e schubben liggen niet 
dakpansgewijs maar als kleine kraaltj es naast e l
kaar. De nekschubben zijn aanzienlijk groter dan 
de overige. Zijn kleurpatroon varieert van wit/ 
Iicht-gee I/ gee I/ donkergeel/licht -bruin/ donkerbru in. 
De bovenkant is van neus to t staartpunt danker
bruin gekleurd met lichtgele, donkeromzoornde 
dwarsbanden over rug en staart. Gespikkelde 
poten, een lichtgele met lichtbruine ringen ge
rnarrnerde buik en een witte keel cornpleteren zijn 
kleurbeschrijving. Verrneldingswaard is verder nog 
de donkerbruine naar achteren breed uitlopende 
band die begint achter het oog en die zich op de 
nek voortzct. Vanuit zijn schouder loopt een even
eens donkerbruine, srnallere band schuin naar 
boven. H ij komt uit de bergen van Zuid-Afrika in 
de buurt van Johannesburg. Langzaam richt de 
zware kop zich op en een ongelooflijk lange tong, 
blauw en op het einde in twee roze punten ge
splitst, schiet naar buiten. Blijkbaar heeft hij ge
noeg energie verzameld voor een rond je door het 
terrarium. Majestueus verheft hij zich op zijn 
krachtige poten zodat de buik van de grond kornt. 
Het staarteinde krult ornhoog met het gevolg dat 
aileen zijn pot en hem nog drag en. H ij loopt een 
eindje op zijn typische, slingerende rnanier, a.h.w. 
een slang met poten. Hij staat trouwens van aile 
hagedisachtigen het dichtst bij de slangen, ge
tuige zijn vierkantsbeen, zijn Orgaan van Jacobson 
en het rnissen van het vermogen de staart los te 

Iaten. Z oals hij daar loopt gaan d e gedachten on
willekeurig terug naar de tijd van T rias, Jura of 
Krijt, naa r de Dinosaurussen en Tyranosaurussen, 
naar de gouden t ijd van de reptielen. W erkelijk 
cen indrukwekkend dier! Na een tijdje tegen het 
glas gekrast te hebben ploft hij neer naast een nog 
grotere hagedis. Deze ziet er hetzelfde uit, a ileen 
is hij wat donkerder gekleurd en de dwarsbanden 
zijn onderbroken: gevlekt dus. Als U nu nog weet 
dat de neusgaten niet voorop de kop zitten maar 
opzij, nl. voor de ogen en dat hij kan uitgroeien 
tot 130 em, dan mag U eens raden over wat voor 
hagedis ik het heb! Wat denkt U? ...... J uist, een 
varaan en wei Varmms albigularis, oftewel witkeel
varaan, Kaapse varaan (Kaapsvaraan) of berg
varaan. 

Midden februari kwam ik in het bezit van deze 
rwee d ieren die zijn ondergebracht in een ter
rarium van I 00 x 50 x 70 ern. De inrichting van 
het terrarium is noga l eenvoudig: een forrnatie 
lei~teen met holen, d ie uitsteekt bov<:n e<:n zand· 
vlakte. Verder zijn enke le takken en stronken aan
gebracht waarvan dankbaar gebruik gernaakt wordt. 
Een stevige Sansevieria in een pot vorrnt de be
planting. In het begin stonden er rneer p lanten in 
(zonder pot ) maar deze hielden het niet lang uit. 
Bovendien gooiden de varanen de teeltaarde en 
het zand door elkaar, hetgeen een onbeschrijflijke 
warboel gaf. 
De bodemverwa rming bestaat uit twee parallel
geschake lde pla tte blikken met een 20 en een 25 
Watt larnp je erin gemonteerd. D e luchtverwarrning 
tevens verlichting wordt gevormd door twee Philips 
Comptalux stralers van 100 W. T ezamen is dat 
goed, mede dank zij een goede isolatie, voor ecn 
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temperatuur van 28 ° C. Bodemverwarming en 
luchtverwarming/verlichting gaan aan om 12 uur 
·s middags en uit om half 11 ·s avonds. ·s Nachts 
mag niet aileen maar moet zelfs de temperatuur 
dalen tot 12/9° C, anders krijgen de dieren geen 
rust. 
Een uur na het aangaan van het Iicht en verwar· 
ming worden ze actief. Om ± 5 uur zijn ze het 
drukst in de weer. ·s Avonds neemt hun activiteit 
geleide lijk af tot het Iicht uitgaat. 
Een keer per dag om 8 uur ·s avonds wordt een 
mengsel van stukjes vetvrij runderhart, meelwor· 
men en hardgekookt ei gevoederd. De meelwormen 
dienen vooral om het "mixture· te Iaten bewegen. 
Enkele vitaminedruppels A-D en een half kalk· 
tabletje *) zijn ook toegevoegd. 
Om hun ac~iviteit op peil te houden moet af en 
toe een muis of kikker worden gegeven. Als varia
tie worden meelw rren, regenwormen en andere 
grote insekten met graagte genomen. Fruit nemen 
ze niet hoewel ik vee! soorten heb geprobeerd. 
Water likken ze -met een smakkend geluid- van 
de stenen, die iedere dag met lauw water be· 

sproeid worden. Ook de beesten zelf worden be· 
sproeid, waarvan ze zichtbaa.r genieten. T weemaal 
per week wordt er met het oog op hun activiteit 
en lichaamsvorm gevast. 
Enkele bijzonderheden wil ik U niet onthouden. 
Als de varaan eet doet hij dat het liefst op een 
hellend vlak met zijn kop naar hoven. Hij pakt 
een stuk vlees uit het bakje in zijn bek en steekt 
de kop in de hoogte. Dan schudt hij het stuk vlees 
door zijn keel zonder te kauwen. Tot mijn ver
bazing heb ik gezien dat er een probeerde een 
ronde witte kiezelsteen in te slikken. Eerst dacht 
ik dat het was omdat deze veel op een ei leek 
maar nu ben ik van mening dat her nodig is voor 
een goede vertering van het voedsel. l mmers, van 
krokodi llen, die ook niet kauwen , is bekend dat zij 
sreentjes sl ikken ter verbetering van de spijsver· 
tering. 
D e staart van een varaan is in vele opzichten 
interessant. Zoals reeds gezegd kan hij hem niet 
loslaten. Het feit dat hij iets samengedrukt is 
wijst erop dat de V arauus albigularis kan zwem· 
men. Als hij z ich bedreigd voelt blaast hij zich op, 
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sist en slaat met zijn staart. Het sissen zwelt aan 
en tijdens de climax komt de staartslag. Daarna is 
het weer stil. Zonodig wordt dit enige malen her
haald. Bijten of halen met zijn klauwen heb ik 
nog niet bemerkt. Wel ben ik eens een keer ge
beten maar dat was tijdens het voeren (met de 
hand) toen hij de afstand tot zijn voer verkeerd 
schatte. Blijkbaar heeft hij een slecht schattings
en onderscheidingsvermogen. Sindsdien voer ik 
liever met een bakje. 
Tijdens het fotograferen bleek de trage reactie van 
zijn ogen: op flitslicht reageerde hij niet. Zelfs 
een meelworm ziet hij niet vallen. (Het aantal 
bcelden dat per sec. naar zijn hersenen gezonden 
wordt is dus kle in) . 
In de korte tijd dat ik ze heb zijn ze a l behoorlijk 
tam geworden. Ze maken iedere dag een uitstapje 
door de kamer. Dan tonen ze duidelijk hun 
nieuwsgierigheid, hun ondernemende aard en hun 
verrassende snelheid. Erg intelligent zijn ze niet. 
In tegenstelling tot mijn (zelf gevangen) muur
haged issen zijn ze er nu nog niet achter dat je 
niet door glas heen kunt. 

. . \ : . . 
V aranus tdbigulr1ris 

Bij de grootste ontdekte ik een bruin keelgezwel 
met witte uitwassen. Een levertraanzalfkuur wordt 
toegepast. 
Het houden van varanen komt -buiten de dieren
tuinen- niet vaak voor door hun meestal gepeperde 
prijs en door hun grootte. Daarom is het een 
dankbaar studie-object waaraan ongetwijfeld nog 
vee! eigenaardigheden te ontdekken zijn, ook op 
het gebied van de voortplanting. 
lk heb de hoop dat het een paartje is en zelfs 
zweeft ergens het idee van een nest jongen in mijn 
hoofd. Als het mocht lukken schrijf ik hierover 
nog een artike l. 
Samcnvattend kan ik zeggen dat hei houden van 
varanen niet moeilijk is en werkelijk de moeite 
waard. Aileen een grote ruimte is vereist. H ier
mee hoop ik U een inzicht gegeven te hebben in 
het houden van varanen. De volgende keer vertel 
ik iets over de varanen in het algemeen. 

• Zwitsavit·D kalktabletten Busje van 150 stuks: f 1.80 
(Goede literatuur: "Die Warane· van Jiri Rotter, uitg. 
Neue Brehm Bucherei. Red.) 



Safttmaudra s. terrest1·is fo to: M. vau Rektml 

De ••ode vnnrsalamander 
Salamandra sal. terresh•is Laeepedc 

doo r f/, llorst .,, f~. 11 /IIJ<mer, Secscn/ llnr~. l'ertalin~t J. llfllul er .< 

De geel-zwart gekleu rde vuursalamander, Salam(//1· 
dm MI. terrestris L. is wei de grootste en de be
kendste onder de inheemse salamanders. H ij was 
reeds aan de oude Griekcn en Romeinen bekend , die 
geloofden dat het dier vuur kon blussen en zelf niet 
kon verbrandcn ( Plinius ) . D e vuursalamander be
woont geheel Europa, met uitzondering van het 
hoge noorden en de hoogste Alpenstreken. Zijn 
voorkeur gaat uit naar de vochtige bodem en de 
dichte begroeii'ng van bergwouden. 
Het voedsel bestaat in hoofdzaak uit wormen, 
naaktslakken, rupsen, engerlingen en soms sprink
hanen. 
Hij leidt het liefst een verborgen Ieven onder 
boomstammen, mospollen, takken en stcnen; ai
leen in het voorjaar, bij het afzetten van de larven 
en bij regenweer, kan men soms talrijke volwasstn 
dieren ook overdag waarnemen. 

Enkele rassen van de vuursalamander dringen tot 
in Noord-Afrika ( S(/Iflm(ludm wl. algir(l Bedriaga) 
en Koerdistan (SalrtmrmdrtJ J{/1. semeno11i Neste
roff ) door. W e zullen het hier echter n iet hebben 
over deze vreemdelingen, maar over een zeldzame 
kleu rvariatie, de in de tite l genoemde rode varie
teit. 
Het grootste dee! van de Duitse vuursalamanders 
is geel-zwart gevlekt, gestreept of geband, vaak 
ook overheerst een van bcide kleu ren. 
Het eerste uitvoerige verslag over rode vuursala
manders stamt van Prof. Elise von Schweizerbarth 
en toont door midde l van een kleurenplaat een 
lichtend rode vorm uit de omgeving van Stuttgart, 

die zc Salr.mt::!dm std. l c rrestris rar. cocci /l ett 
noemt ( 1906). 
Door zelf kwcekproeven te nemen, bewijst ze dat 
deze abnormalc klcur vererft ( 1909) . 
Van reccntere datum is de vondst van een rode 
vuursalamander c1ccr de beer Hermann Rapp, 
eveneens ui t de omgeving van Stuttgart (schrifte
lijke mededeling aan de auteur met een kleur
schets, II oktober 1964 ) . Maar ook uit andere 
streken en soms nog vee! vroeger, werden vondsten 
van de rode vuursalamander gemeld: 
Kammerer uit de omgeving van \Xfenen (1 904 ); 
E. G. Boulanger constateerde wijnrode vlekken in 
de keelstreek bij exemplaren uit het Peliongebergte 
in Griekenland ( 1927); 
Gayda beschrijft hoogrood gestreepte en gevlekte 
dieren uit Mosbach (Westthliringen) ( 1939) ; 
Mijn vriend, Gunther E. Freytag, meldt roodge
tekende vuursalamanders uit de omgeving van 
Konigstein/Sa. en uit de omgeving van Braunsch
weig; 
Eiselt vond in oktober 19 56 aan de stadsrand 
van W enen ( P6tzleindorf) een indischrood gete
kend mannetje, dat nog drie jaar bij de bekende 
terrariumhouder Alfred Marian i leefde, zonder 
zich echter voort te planten. 
De meest succesvolle kweker van rode salamanders 
is zonder twijfel mijn oude vriend Ernst Susebach 
uit Gottingen geweest. Zijn dood in 1964 ond er
brak helaas een reeks van kweken van in hoofd
zaak bonte exemplaren over een tijdsbestek van 
35 jaar. Met een volgroeid rood mannetje ui t de 
omgeving van Holzminden ( 1932) en twee gele 
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vrouwtjes uit Dassel (ook van 1932), begon de 
kweek van de rode salamander. 
Jaar na jaar gelukte het Susebach nakweek van het 
rode mannetje en de twee vrouwtjes te verkrijgen. 
Van de nakweek paarde hij dan weer in de eerste 
plaats de vrouwtjes aan het rode mannetje, tot er 
uiteindelijk een rode stamvorm ontstond. 
Bij een bezoek aan Gottingen, kort voor de dood 
van de succesvolle kweker, trof ik zelf nog onge
veer twintig rode vuursalamanders van aile leef
tijden in prima gezondheid aan. Na Susebachs 
dood verdween eerst de verzameling levende sala
manders naar aile windstreken. Later gelukte het 
mij, vooral dank zij de bemiddeling van Dr. Jo
hannes Jahn uit Hannover, weer enkele volwassen 
rode vuursalamanders te herenigen. Door inteelt 
was de levenskracht van het rode ras echter gaan 
tanen en in 1965 werden slechts enkele verkom
merde larven, die spoedig stierven, afgezet. 
Dit beeld veranderde, toen ik de drie overgeble
ven volwassen rode salamanders aan mijn Berlijn
se vriend, Hans Joachim Eberhardt, ter nakweek 
gaf. 
Door weer met pasgevangen, geelgekleurde vrouw
tjes te kruisen, werd de levenskracht belangrijk 
versterkt. Ook zette een geel vrouwtje uit de stam 

van Susebach enkele rode larven af. En op het 
ogenblik kan zonder overdrijving beweerd worden, 
dat het bestaan van de rode varieteit van de vuur
salamander verzekerd is en verder een interessant 
verzorgingsobject voor de terrariumhouder zal blij
ven. 
Ter afsluiting nog enkele cijfers over de verzorgde 
exemplaren: de lengten van de mannelijke exem
plaren waren 128, 135, 140 en 145 mm. De ge· 
wichten bedroegen 20, 22 en tweemaal 25 gram. 
Het enig zekere vrouwtje was 142 mm lang en 
woog 25 gram. Voor het succesvol opkweken van 
de afgezette larven is veelvuldig water verversen 
een belangrijke voorwaarde. Om verliezen door 
bijten te voorkomen, moeten de larven zo mogelijk 
apart worden gehouden. 

Llteratuur. 
Josef Eiselt: Der Feuersalamander (Abhandlungen u. 
Berichte f. Naturkunde u. Vorgeschichte Bd. X, 
No. 6/1958). 
Gunther E. Freytag: Feuersalamander und Alpen
salamander (Neue Brehmbucherei 1955 Heft 142). 
E. M. v. Schweizerbarth: Eine rote Farbvarietat von 
Salamandra maculosa Laur. (Berichte d. senckenberg. 
naturforschenden Gesellschaft. 1906). 
E. M. v. Schweizerbarth: Der rotfleckige Feuersala
mander, Salamandra maculosa L. Var. coccinea 
(Blatter f. Aquarienkunde 1909). 

Voorsalamander en hijgeloof 

Naar aanleiding van de mythologische opmerking 
in het begin van vorenstaand artikel, maken wij 
hieronder gaarne melding van enige nadere bij
zonderheden over het bijgeloof rondom de vuur
salamander. Deze gegevens ontvingen wij van 
Mr. Arn. ]. d'Ailly, die ze op zijn beurt ontleen
de aan een briefwisseling met de oud-directeur 
van Artis, Dr. A. L. J. Sunier. 
· . . . een geleerde Florentijn, Brunetto Latini, 
schreef in de 13e eeuw een ware encyclopedie, 
Li livres dou Tresor, waarin voorkomt: 'Et sachiez 
que Ia salamandre vis enmi Ia flamme dou feu 
sanz dolor et sanz dommage de son cors, mais el 
estaint le feu par sa nature'. De vuur- of land
salamander werd: 
a. het symbool van Christus als koning van het 

element vuur; 
b. het attribuut van de kuisheid en de maagdelijk

heid, omdat deze deugden temidden van de 
hartstcchten en zonden, die rondom hen bean
den, ongerept blijven; 

c. het symbool der rechtvaardigheid, daar hij, in 
het vuur levende, het goede vuur onderhoudt, 
maar het slechte doodt. 

Toen Fran~ois I koning van Frankcjjk werd 
( 1515·1547), riedden zijn vriend Artus Gouffier 
en ook Rabelais hem aan de vuursalamander, 
het symbool der rechtvaardigheid, aan te nemen 
als zijn persoonlijk embleem met het devies: 
'Nutrisco et extinguo', hetgeen men in dit verband 
vrij zou kunnen vertalen met: 'Ik voed het goede 
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vuur en doof het slechte uit.' 
Aldus uit de gegevens, die Dr. Sunier zond. 
Mr. d'Ailly voegt hieraan nog toe, dat op een 
schoorsteenstuk in het kasteel De Blois, waar 
Fran~ois I woonde, een voorstelling voorkomt 
van een salamander, die er wat kop betreft uit
ziet als een draak. Het zou interessant zijn te 
weten, welk verband er bestaat tussen het fabel
dier de draak en de verhalen in het volksgeloof 
over de salamander. 
Er bestaat veel literatuur over salamanders. In 
een oud Perzisch gedicht van Hafis, vertaald door 
G. Fr. Daumer, heet het: 

Ich bin ein Salamander 
Und leb' in eitel Glut; 
Mir ist allein das Feuer 
Das heisze, heisze, teuer 
Mir nur die Flamme gut. 

Tot slot moge worden vermeld, dat in de me
moires van Churchill, deel III, voorkomt, dat hij 
twee generaals de bijnaam 'salamander' geeft, om
dat zij vele malen in het vuur gewond, alles 
overleefden ! 
Zo ziet men, dat de vuursalamanders vele mensen 
door de eeuwen heen merkwaardig hebben bezig 
gehouden en bepaald niet uit puur herpetolo
gische overwegingen. Gaarne onze hartelijke dank 
aan Mr. d'Ailly, zelf salamander-houder, voor 
zijn vriendelijke medewerking in deze. 

Red. 



Socees m e t k week yan 
Natrix te sselata tcsselata 

( dobbelsteenslang) 

door F. B l lllau, B e l11le 

In een tamelijk ruim terrarium van 1,50 m lang, 
0,50 m breed en 1,20 m hoog, Ieven bij mij thuis 
samen met een paar ringslangen, een paar groene 
hagedissen en enkele andere Lacerta-soorten enke
le koppels Natrix /esulata. 
De dieren eten regelmatig kleine visjes, die hun 
ofwel aan de pincet gegeven worden, ofwel in 
een ruime wate rbak geplaatst worden waarin de 
slangen er dan duchtig jacht op rnaken. 
Een feit dat rnisschien de moeite waard is om 
aan te stippen is, dat er goede en slechte jagers 
zijn: de goede jager legt zich op de bodem van de 
waterbak in aanvalshouding. Hij wacht tot een 
vis argeloos voorbijzwemt en schiet er dan plotse
ling op los. 
Zelden is h ij zijn buit kwijt of mist hij zijn doe!. 
De domme jager heeft de vis ook waargenomen 
maar zwemt wild met opengesperde bek in het 
water heen en weer. Soms heeft hij het geluk een 
vis te bemachtigen maar een goede jager heeft de 
vis bijna altijd bij de kop en verzwelgt zijn prooi 
in het water zelf, terwijl de andere snel uit hct 
water kruipt om op het land de prooi bij de 
kop te pakken om ze te verslinden, en wannecr 
dan een andere slang in de nabijheid is komt het 
soms tot een gevccht. 
Op 31 januari vond ik onder een stuk schors in 
een uitgegravcn holte acht eieren. 
Ze waren heel wit en tamelijk ovaalvormig. Om 
te verhinderen dat de andere dieren ze kapot 
maakten hcb ik ze uit het terrarium gehaald ; ik 
had namelijk reeds eieren gchad maar ze steeds 
in het terrarium Iaten liggen waar ze na een paar 
dagen reeds verschrompeld en kapot waren. 
Toevallig had ik een zakje b locmaarde en er werd 
een potje half mee gevuld en de eieren werden er 
in gelegd. Dan weer wat aarde er over heen, 
maar zo, dat ecn ei half zichtbaar bleef om de 
zaak wat gcmakkelijke r te kunnen volgen. Over 
de hele zaak een dun laagje f ijn mos. 
De pot nam ik nu mee naar mijn laboratorium en 
plaat5te ze in een droogstoof. D e temperatuur 
werd op 28" gesteld. 
Een staal van de bloemaarde, een uur bij 120" 
gedroogd , bleck 41 % water te bevatten. De aar
de voelde vochtig, maar niet nat aan. Onder de 
eieren in de droogstoof plaatste ik een grate 
beker met water gevuld en daardoor werd nu ecn 
tamelijk heftige stroom Iucht geborreld. Een h)•gro· 
meter in de droogstoof gepla:ust wees een vochtig
heidsgraad van 95 % aan. 
Op 2 februari vond ik op dezelfde plaats in mijn 
terrarium wederom acht e ieren. Ze leken ecn 
beetje groter dan de eerste. Deze eieren werden 
op dezelfde manier in een pm geplaatst en naast 
de andere in de d roogstoof gezct. 
Regelmatig bekeek ik het ei dat zichtbaar bleef, 
maar \'eel vcrandering was er niet te bespeuren. 
Misschien werden de eieren aileen een beetje gro· 
ter en zwaarder. 

Natri.\- /, /esse/ala foto: Fiscber 

Eind februari werd het eerste getuige-ei grijs, het 
andere bleef volledig wit. 
Toen ik op maandag 14 maart in mijn laborato· 
rium kwam en de pot bezichtigde, dus twee en 
veertig da~,;en na de ontdckking van de eerste 
eieren, kon ik tot mijn grote tevredenheid vast 
ste llen dat zeven kleine wit en grijs gevlekte 
13 a 15 em lange slangetjes in de pot rond kropen. 
lk nam de beestjes uit de pot en woelde de aarde 
om. Zeven lege eierschelpen vond ik. De achtste 
was erg verschrompeld. lk sneed het e i open en 
vond er een bijna volledig gevormd slangetje io . 
Het diertje was echter dood. 
De andere eieren waren nog steeds wit en sche
nen niet veranderd. Ik dacht reeds dat het pro
dukten van ccn andere slangesoort waren, ik had 
immers ook ecn koppel ringslangen in mijn terra
rium, toen ik op woensdag het getu ige-ei half 
opengescheurd vond en uit de scheur een klein 
kopje zag stcken. Dit kopje trok zich echter weer 
snel in het e i terug en een beetje vocht sijpelde 
uit het ci. 
lk nam het ei uii de pot en legde het in het terra
rium van de andere pasgeborenen. Van de eieren, 
die overbleveo, waren er drie open en er waren 
ook kleine kopjes te zieo. Bijna de ganse dag 
bezag ik het ei in het kleine terrarium maar het 
slangetje was klaarblijkclijk niet haastig om te 
voorschij n te komen. De volgende dag was het 
ei echter leeg en het slange tje kroop Iustig mer 
zijn kameraden rand. 
In de pot waren drie nieuw geborcncn, maar in 
al de eieren waren openingen en overal waren 
kopjes te zien. Na nog een dag wach:en waren 
de acht nieuwe slangetjes geboren. 
Dus van de zestien eieren waren er vijft ien uitge
komen. Oat mag ik wei een succes nocmen, niet
waar? 
In het te rrarium plaatste ik kleine wormpjes, 
maar ik kon oiet zien of de beestjes atcn, want ze 
verstoptcn zich meest in de aarde. Na een week 
begonnen de diertjes te vervellen en nu (begin 
april) zijn ze reeds behoorlijk gegroeid en nog 
allemaal gezond. 
Ik heb geprobeerd ze met kleine guppy's te vocde
ren, maar voorlopig willen ze dat nog nice. 
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Mijtbestrijding 
door Dr. P. Zaorrrt en W. Bergmans 

Bij navraag of de door een onzer (B) aan het vetten met slaolie en ze in een emmer (o.i.d.) te 
artikel van Camin et al. ( 1964) ontleende be- Iaten overnachten. Ondertussen werd in het terra-
strijdingsmiddelen Ortho Dibrom 8 E en Diazinon rium de oppervlakte van de grondlaag bestoven 
25 E ook in Nederland verkrijgbaar waren, kwam met Kelthane 3% spuitpoeder. De volgende mor-
een aantal gegevens beschikbaar, dat wij van zo- gen werden de reptielen weer in het terrarium 
veel belang achtten dat een aanvullend bericht geplaatst. De gedachtengang bij deze techniek was 
op zijn plaats leek. de mijten op de reptielen te doden met slaolie en 
Beide stoffen bleken organische fosforverbindin- de mijten die op de bodem aanwezig waren met 
gen te zijn, die flink tot matig giftig zijn. Kelthane. Jonge mijten die later uit reeds gelegde 
Ortho Dibrom 8 E (Importeur: Fa. Ligtermoet eieren kropen zouden eveneens in contact komen 
Chemie N.V. te Rotterdam) wordt onder de naam met het Kelthane. De Heer van de Bund waar-
Ortho Dibrom in de handel gebracht als een ernul- schuwt nadrukkelijk voor het klakkeloos overne-
geerbaar poeder. Bij opname van 430 mg/kg men van deze methode, daar het denkbaar is dat 
sterven 50% van de muizen of ratten direct aan onder andere omstandigheden andere resultaten 
de gevolgen (men duidt dit aan als: L.D. 50 verkregen worden. 
430 mg/kg). Ortho Dibrom is een middel tegen 
o.m. bladluis en witte vlieg op planten. Het werkt Een onzer (Z) heeft mijten met succes bestreden 

bij een 20-tal Lacerta sicula en een zwarte legu-
niet speciaal tegen mijten. Slechts de bewegende aan, met behulp van Malathion (lmporteur: fa. 
stadia van plantenmijten worder.r eventueel gedood. 
Diazinon 25 E wordt onder de naam Basudine Ligtermoet). Malathion is de minst giftige orga-

nische fosforverbinding. De L.D. 50 oraal voor 
(Orgachemia N.V. te Boxtel) in de handel ge- muizen is 885-1200 mg/kg en voor ratten 479-
bracht. Basudine wordt veel gebruikt tegen b.v. 1500 mg/kg. De verschillen per diersoort zijn het 
bladluis 0 P . plan ten; aileen bij gebruik van een gevolg van de gebruikte. oplosmiddelen. Ook la-
spuitbus worden gevoelige planten beschadigd ten de getallen zien dat zelfs vrij nauw verwante 
door sterke afkoeling die optreedt als men de diersoorten niet even gevoelig zijn. Van het bij 
voorgeschreven afstand. niet in acht neemt. De handelaren in bestrijdingsmiddelen en tuinbeno-
L.D. 50 voor rat of muis is 100-200 mg/kg. Er digdheden verkrijgbare Malathion 25% emul-
zijn evenwel soortverschillen bekend. Honden zou- geerbaar poeder werd een emulsie gemaakt die 
den er bijzonder gevoelig voor zijn, terwijl runde- y

2
% actief bestanddeel bevatte (2 gram poeder 

ren er goed tegen kunnen. Ook dit is geen speci- in 100 cern water). (Dit is lOx zo hoog als de 
fiek middel tegen mijten van planten. concentratie die op de gebruiksaanwijzing voor 
Het is niet mogelijk uit deze gegevens conclusies planten staat). De hagedisjes mochten 1 minuut 
te trekken ten aanzien van de werkzaamheid van in de lauwwarme emulsie zwemmen en werden 
Ortho Dibrom en Diazinon tegen mijten van rep- herhaaldelijk met de kop ondergeduwd. Sterfte 
tielen. trad niet op. De mijten waren na een bad ver-
Enerzijds zijn mijten op planten, waarvoor deze dwenen en zijn niet teruggekeerd. 
middelen gefabriceerd worden, niet zonder meer 
vergelijkbaar met mijten van reptielen, anderzijds De zwarte leguaan werd 3x met telkens 48 uur 
zou de toxiciteit van deze stoffen voor reptielen tussenpoos geheel ingeborsteld met Malathion 
zowel hoger als lager kunnen zijn dan voor mui- emulsie V:z % actief bestanddeel. (Als borsteltje 
zen. deed dienst een stevig lijmkwastje, waarmee te-
Een middel dat wei specifiek tegen plantenmijten vens nog wat mijten onder de schubben vandaan 
werkt is b.v. Kelthane (Philips Duphar). Deze werden geborsteld). Ook in dit geval een volledig 
gechloreerde koolwaterstofverbinding doodt hoofd- succes. Dit dier leefde tijdelijk op een bodem van 
zakelijk de bewegende vormen, maar de eieren kranten die bij iedere defecatie werden vernieuwd. 
niet of in geringe mate. De L.D. 50 voor ratten Mogelijk moet terughoudendheid worden betracht 
is 800 mg/kg. Volgens mededeling van de Heer ten aanzien van het gebruik bij reptielen van 
van de Bund werden mijten bij verschillende Malathion spuitvloeistof. Doordat daar olien en 
soorten hagedissen ( zandhagedissen, muurhage- zepen inzitten zou het gemakkelijker door de 
dissen, gecko's) in zijn terrarium met succes en huid kunnen worden opgenomen dan het emul-
zonder ongelukken bestreden door de dieren in te geerbaar poeder. ------
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