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De op onze voorplaat afgebeelde fraale or
chidee kan, indien men daarvoor de nodige 
moelte wll doen, in het terrarium worden ge
houden zoals in het artlkel op de paglna's 
4 en 5 wordt beschreven. De naam is afgeleid 
van het Grieks: phalaina, zijnde een soort 
nachtvlinder en opsis, hetgeen betekent: ge
lijken op. De bloemen gelijken dus op vllnders. 
Zij zijn fraai wit van kleur, met op de lip lets 
geel met een rode streeptekenlng. ZIJ bloelen 
in trossen van 5-12 bloemen. De plant Is af
komstig uit de Maleise Archipel. De bloeltljd 
ligt tussen oktober en januarl. (IIH. Michel 
A.M. Paul, Orchideein 1963). 

ONDERZOEK OVER 'MONDROT' BIJ HAGEDISSEN 

Bij vele terrariumhouders boezemt de uitdrukking 
'mondrot' (liever: 'abcessen in de mondholte') ern
stig ontzag in. lmmers, het is een noQal vaak voor
komende aandoening bij diverse hagedissensoorten 
waarbij de kans op genezing practisch nihil is. 
Het geringe succes vloeit mede voort uit het felt, 
dat een juist inzicht over deze aandoening ontbreekt. 
Om te proberen hierin veranderlng te brengen Is 
Dr. P. Zwart van de afdeling 'Bijzondere Dier
groepen' der faculteit voor Diergeneeskunde van de 
Rijksuniversiteit te Utrecht bereid gebleken een uit
gebreid onderzoek te beginnen. 
Voor het welslagen van een dergelijk onderzoek is 
echter veel materiaal, in de zin van 'aangetaste dle
ren' nodig. 
Redan waarom wij dit artikel onder Uw aandacht wll
len brengen, met het oogmerk ons met dieren ver
dacht van 'abcessen in de mondholte' te willen 
helpen. 
Wij wilen U verzoeken dergelijke dieren - liefst in 
een zo vroeg mogelijk stadium - naar onderstaand 
instituut te versturen. Bij voorkeur levend en voordat 
een geneesmiddel is toegepastl 
Wij kunnen ons echter voorstellen - speciaal blj 
kostbare dieren - dat U wilt proberen als zich de 
verschijnselen van genoemde aandoening voordoen, 
een behandeling in te stellen met medicamenten. 
Mocht U echter na verloop van tijd inzien dat resul
taten achterwege blijven en het dier zal sterven, 
dan zouden wij ook graag nog dit exemplaar ont
vangen, waarbiJ wij U wei verzoeken te vermelden 
met welke middelen, in welke sterkte (zoveel gram 
per liter water b.v.), hoe (verstuiven, inpenselen e.d.) 
en hoe lang U de aandoening heeft bestreden. 
Wij hopen door Uw medewerking om ons regelmatig 
van materiaal te blijven voorzien, te komen tot een 
bater inzicht in de ziekte en zo mogelijk tot een af
doende therapia. 
Mogan wij - ook in Uw eigen belang - op Uw mede
werking rekenen? 
U wordt verzocht Uw materiaal op te sturen naar: 
Dr. P. Zwart, Veterlnalre Facultelt, afd. Bljzondere 
Dlergroepen, Blltstraat 172, Utrecht. 
Gaarne verzoeken wij U om in een begeleidend 
schrijven te vermelden: naam, adres, diersoort, ge
slacht, voeding alsmede een omschrijving van het 
'Biotoop' waarin U het dier heeft gehouden (tempe
ratuur, Iicht, evt. bestraling, luchtvochtigheid, e.d.) en 
hoe lang het dier in Uw bezit was voor zich de aan
doening openbaarde. 
Om zuiver administratieve redenen verzoeken wil' U 
tevens in dit schrijven de volgende zin te wi len 
opnemen: 
'Onderzoek over aandoeningen in de mondholte bij 
hagedissen naar aanleiding oproep dierenarts 
G. Reijngoud. 

Dr. P. Zwart 
Drs. G. Reijngoud 



Welkom! 
Het is begrijpelijk dat het bestuur van Lacerta zich vaak de vraag heeft gesteld hoe groot de 
groep Nederlanders wei zal zijn die belangstelling heeft v66r of ge"interesseerd kan raken in 
het herpes. En wat is het aantal onder hen waarbij die interesse zover gaat dat zij lid van 
onze vereniging willen worden? Ook een Centraal Bureau voor de Statistiek zal het antwoord 
hierop schuldig moeten blijven. Maar tot nu toe menen wij dat dat aantal vrij laag ligt. 
Toen dan ook enkele maanden geleden bleek dat de tentoonstelling 'Terrahortus' financieel 
pas rond zou zijn bij niet minder dan tienduizend bezoekers, was onze mening, ondanks het 
grote vertrouwen dat wij in de organisatoren stelden, dat dit geen 'haalbare zaak' zou zijn. 
Maar ziet! Niet minder dan vijf-en-twintig duizend mensen wisten de tentoonstelling te vinden! 
Een heel hoog percentage onder hen is waarschijnlijk niet meer dan kijk- en vooral ook grie
zellustigen geweest. Maar dat er ook zeer velen met een meer gerichte belangstelling naar 
Leiden kwamen, mag blijken uit het feit dat een onverwacht groot aantal nieuwe leden zich 
tijdens deze tentoonstelling aanmeldde. 
Het is hier de plaats om deze 'nieuw-komers' van harte welkom te heten in onze vereniging. 
En er zijn twee redenen om hieraan meer aandacht te besteden dan gewoonlijk: 
Ten eerste is het tijdens het bestaan van Lacerta zelden of nooit voorgekomen dat een bepaald 
gebeuren (i.e. deze tentoonstelling) de directe oorzaak van een dergelijke ledenaanwas was. 
Gewoonlijk komt men als gei'nteresseerde of 'liefhebber', al of niet ge'introduceerd in een van 
onze werkgroepen, meer of minder toevallig met de vereniging in contact en wordt lid. 
Voor onze nieuwste leden was 'Terrahortus' echter de directe aanleiding om toe te treden. 
Waarom? Werden zij ter plaatse zo 'gegrepen' door het getoonde dat zij ook direct Lacerta-lid 
moesten worden? Niet erg waarschijnlijk. Waren zij al langere tijd van plan lid te worden en 
was dit de gelegenheid om dat plan ten uitvoer te brengen? Mogelijk. Of waren zij al 'amateur
herpetoloog' maar wisten zij nog niet van het bestaan van onze vereniging af? Was het hier 
het 'onbekend maakt onbemind'? 
Oat laatste is misschien nog het meest voor de hand liggende. In ieder geval kan het antwoord 
op deze drie vragen ons een heel klein beetje inzicht geven in de prognose voor de verdere 
groei van Lacerta en de richting waarin de propaganda hiervoor gevoerd moet worden. Want 
die groei moet er komen! lmmers, voor hen die reeds wat Ianger lid zijn is het oud nieuws, dat 
bij het huidige ledenbestand een nieuw lid nauwelijks verhoging van de lasten (drukkosten!) 
met zich meebrengt. lndien dus een ledenaanwinst als deze zich een aantal keren herhaald, 
dan zullen er direct de financiele mogelijkheden zijn tot uitbreiding v. d. verenigingsactiviteiten. 
De tweede reden is dat met deze ledenaanwinst de vijf-en-twintigste jaargang van ons maand
blad wordt afgesloten: Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze vereniging werd door 
enige leden het initiatief genomen tot het organiseren van de tentoonstelling 'Terrahortus'. Oat 
deze manifestatie een vergrote belangstelling voor onze liefhebberij en direct zowel als indirect 
propaganda voor Lacerta betekent, is duidelijk. Maar dat er direct materieel effect in de vorm 
van deze Jedenaanwas en bovendien een gift uit de baten van de tentoonstelling uit de bus 
kwam, geeft ons de mogelijkheid met nog meer vertrouwen de volgende kwart-eeuw van ons 
blad tegemoet te zien. Wij zijn de organisatoren van de tentoonstelling wei zeer dankbaar. 
'Terrahortus' heeft zijn doer niet gemist! D. P. van Wijk, Voorzitter 

Onze nienwe voorpagina 
Met dit eerste nummer van de nieuwe jaargang zijn wij afgestapt van het gebruik van een foto die 
vrijwel de gehele voorpagina beslaat. In de eerste plaats leverde het maandelijks verkrijgen van ge
schikte foto's nogal eens problemen op en voorts is het een nadeel, dat deze foto's gezien het for
maat, nimmer gebruikt kunnen worden voor een herhaling bij een daarvoor geschikt artikel. 
Met de voor dit jaar gekozen oplossing kan de redactie aile kanten op en worden bovendien cliche
kosten gespaard, die eventueel weer aan ander illustratiemateriaal besteed kunnen worden. 

Red. 

lnbinden Laeerta 
Bij dit nummer treft u de index aan voor de 25e jaargang van Lacerta, zodat U deze jaargang desgewenst 
kunt Iaten inbinden. De heer A. T. Reijst te Castricum verleent hierbij ook dit jaar weer gaarne zijn mede
werking. Het inbinden geschiedt door zijn bemiddeling steeds op zeer fraaie wijze, met goudstempeling, 
zowel op het blad als op de rugzijde van de ingebonden jaargang(en). 
Desondanks zijn de kosten laag, te weten I 4,50 voor een jaargang, I 5,- voor twee jaargangen in een 
band ~n zo steeds 1 0,50 voor elke jaargang per band meer, met een maximum van vijf jaargangen per 
band. In te binden jaargangen kunt U tot uiterlijk 1 december aan de heer Reijst, W. de Zwijgerlaan 86 te 
Castricum toezenden. De verschuldigde kosten dienen gelijktijdig per giro onder No. 310551, verhoogd met 
1 0,50 voor retourporto en verpakking te worden overgemaakt. Van oudere jaargangen is nog een beperkte 
voorraad beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich hiervoor met de heer Reijst in verbinding stellen. 

Terrarlnmbonw 
Zoals in het vorige nummer reeds summier werd aangekondigd is ons lid H. W. M. Gerrits, Waterstraat 216, 
Nijmegen, tel.: 08800-32917, bereid medeleden tegen kostprijs behulpzaam te zijn bij metaalconstructies voor 
terraria. Het gaat hierbij in het bijzonder om laswerk, dat als regel het grootste probleem oplevert. Door 
deze hulp komt het bouwen van een hoekstalen terrarium-naar-maat binnen ieders bereik en wij zeggen de 
heer Gerrits op deze plaats dan ook gaarne bij voorbaat hartelijk dank voor zijn aanbod. 

Red. 
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Orchideeen • Ill het te••rarinm 

door J.'. II' . Hlanke nste in, P. C. Hooftl rran I S , De.,en te r f otu"• """ d e • elar(J.,e r 

Oncidium flexuosum 

l k herinner me nog goed, hoe op een jaarvergade
ring, te Blijdorp, zo'n jaar of vier geleden, een 
jeugdlid 'stekken' te koop aanbood van 011cidium 
f/exiiOJ/1111. D eze stekken bestonden uit een bulb, 
gestoken in een bloempotje met bladaarde. 
Deze gebeurienis manifesteerde wei hoe weinig 
men over het algemeen op de hoogte is van de 
behandeling en verzorging van orchideeen, een 
reden waarom men zelden orchideeen die het 
goed doen, in terraria aantreft. 
Toch is het wei te doen, mits men de moeite 
neemr zich een beetje te orienteren. D e kopers van 
bovengenoemde stekken zullen weinig succes ge
had hebben, want: 
I. Oncidium f lexuoumJ groeit niet in bloem

potten, het is een klimmer die het best te 
houden is op varenwortelblokken of de in de 
handel verkrijgbare 'boomvarenplankjes'; 
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2. bladaarde is voor het overgrote dee! der orchi
deeen absoluut dodelijk ; zij verlangen een 
mengsel van varenwortel, sfagnum en soms 
wat beukenblad ; 

3. het is vrij moeilijk om een 'stek' van maar 
1 bulb nieuw Ieven in te blazen en dan moet 
er bovendien wei een oog' aan zitten, de 
plaats waar een jonge scheut te voorschijn 
komt. 

Het is niet mijn bedoeling om in dit artikel een 
uitvoerige handleiding te geven voor de ver
zorging van orchideeen. Daaromtrent bestaat lec
tuur genoeg. Bruikbare boekjes, ook voor de 
terrariumliefhebber zijn: 
G. Th. Odijk: Orchideeen, verzorgen en kweken; 
Michel A. M. Paul: Orchideeen. 
Hierin vindt men nagenoeg alles wat van belang 
is voor de verzorging van de planten en ik be
paal me daarom tot enkele praktische tips voor de 
terrariumhouder. 
Een terrarium is heel wat anders dan een broei
of plantenkas. De terrariumhouder moet nict 
aileen rekening houden met zijn planten, maar 
bovendien met de dieren in zijn terrarium. Deze 
combinatie maakt de verzorging van de orchi
deeen vee! moeilijker. Wi l men en orchideeen en 
dieren samen houden dan moeten er vee! conces
sies gedaan worden. Daarom de volgendc raad
gevingen: 
Begin niet aan orchideeen in Uw terra.rium als U 
niet de beschikking hebt over een plaatsje waar af 
en toe de zon (als zij sch ijnt) in het terrarium 
valt. Orchideeen zijn lichtkinderen en bij over
wegend kunstlicht groeien ze wei, maar bloeien 
zelden of nooit. En het gaat tenslotte om de 
bloemen, de plant zelf is meestal niet zo fraai. 
Kies de dieren voor Uw terrarium met zorg uit. 
Zij moeten de planten door hun eetlust of grootte 
niet vernielen. Vooral ook geen wilde dieren hou
den die in de planten ravotten. Zeer gesch ikte 
dieren zij n de kleinere anolissoorten, kleine ka
meleons, kikkers en salamanders, de wei grote, 
maar o zo voorzichtige Polychms marmoratm en 
P. acutirostris, kleine gekko's enz. Houdt niet te 
vee! dieren in het terrarium. De dieren moeten 
een verrassingselement zijn en geen blikvangers, 
in een oerwoud ziet U ook eerst slechts planten! 
Voeder niet met insecten die schade aan de orchi
deeen kunnen toebrengen. Dit zijn vooral de 
'wortelvreters·, pissebedden, duizendpoten, slak
ken en bladvreters als sprinkhanen, wandelende 
takken, enz. Vooral pissebedden, oorwormen en 
duizendpoten, zo ook slakken kunnen zich verras
send snel in het terrarium vermeerderen en een 
orchidee met overwegend aangevreten wortels zal 
nooit bloeien! Wi lt U deze voedseldieren toch 
gebruiken, overtuigt U zich er dan van dat ze 



direct geconsumeerd worden, of voeder van het 
pincet. 
Eerl ijk gezegd, in mijn terrarium zitten nog 
steeds pissebedden. Hoe ze er in komen weet ik 
niet, maar zij zij n er en worden door hun ver
borgen en nachtelijke Ieven onvoldoende door de 
terrariumdie ren gevangen. De kweker grijpt m 
zo'n geva l naar een insecticide, hetgeen voor de 
terrariumhouder wei taboe is. Toch slaag ik er 
aardig in deze insccten tot een dusdan ig minimum 
te beperken, dat er weinig scbade aan de orchi
deeen wordt aangericbt. Zorg dat er altijd wat 
kleine padden, een bazelworm en wat salamanders 
in Uw oerwoudterrarium zitten. Aileen zij hou
den het kwaad in toom. Boornkikkertjes preste
ren dit niet. 
Orch ideeen eisen (trouwens uw dieren ook) een 
goede luchtcirculatie in het terrarium, evenals een 
hoge luchtvochtigheid. D eze 'tegenstrijdigheden · 
zijn in het grotere terrarium wei te verenigen . 
Ecn man ier beschreef ik reeds in het artikel 
Lacerta 10-11, augustus 1965. 
Een ind ividuele behandeling is noodzakelijk voor 
her verzorgen van orchideeen. Bij mij krijgen zij 
dagelijks hun 'buitje zuiver regenwater· , echter 
moeten ze nimmer doorlopend kletsnat zijn, maar 
na iedere 'voch ttoed iening· volledig drogen. Orchi
deeen d ie permanent nat zijn, vooral aan de 
wortels, rotten zonder pardon weg. 
Bevestigt Uw orchideeen zo in het terrarium, dat 
ze 'uitneembaar' zijn, zodat U ze bij tijd en wijle 
uit het terrarium kunt halen om te controleren. 
Haal ze er ook even uit als ze van de vorige 
regenbui nog nie t vo ldoende opged roogd zijn ter
wij l de andere p lanten wei aan de volgende 
regenbui toe zijn. 

Epidendrum ft·agraus 

Phalaeuopsis amabilis 

Om te kunnen bloeien hebben vele orchideeen van 
enkele weken tot enke le maanden absolute rust 
nodig; een droogteperiode voor het zetten van 
de bloemknoppen. Ook daarom moet U ze er uit 
kunnen halen (zie verder genoemde lectuur). 
Verreweg het gemakkelijkst voor de terrarium
houder zijn die orchideeen, die zich Iaten culti
veren op de zgn. boomvarenplankjes (bij de 
bloemist te bestellen). U kunt deze epifyten 
gewoon in Uw terrarium ophangen, zoals dit ook 
wei met bromelia's gebeurt. Het staat bovendien 
zcer decoratief. 
Bedenk voora l: vele orchideeen zijn ten ene male 
ongeschikt voor ons doe!, daarom vooraf orien
teren! 
Tot zover enkele aanwijzingen voor de terrarium
houder. U ziet wei, het is vrij ingewikkeld, maar 
laat U zich daarom n iet afschrikken: het is te 
doen! 
De volgende orchideeensoorten bevinden zich m 
mijn terrarium en kan ik U dus aanbevelen: 
Epidendmm fragrans, Phalaenopsis amabilis, 
Vanilla planifolia, Oncidi11m flex/IOS/1111, Omitho
cephalus spec., Brassi<1 vermcosa. 
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Aantekeningen over amf.ihieen en reptielen 
in Suriname (VIII) 

door lr. f \ C. tl'A.,drcfacl• , ..-tnte rongera 

Familie: Gekkonldae 
DWERGGECKO ( ?Gonalodes lmmeralis (G u i
c hen o t)) (S = njawi; C = aloekoh) 
Dit diertje komt behalve in het binnenland ook 
in de stad Paramaribo zelf voor. Het is hier veel
vuldig op te merken in de houten onderhuizen; 
ook in het bos zoekt het graag de kampementen 
op. D e grootte varieert van 6 tot hooestens 8 em. 
Het zijn gezellige beestjes, zoals ze om een paal 
van je kamp in het bos heendraaien: van onder 
naar omhoog, e rop of eronder, daarbij zich nogal 
schokkerig voortbewegend . Of ze zitten sti l om 
dan met hun geheel stijfgehouden staart, dan wei 
met aileen het puntje hiervan, heen en weer te 
zwaaien. In opgewonden staat zwiepstaarten ze 
a ls een kwispelende hond. 
Met hun uitpui lende kraaloogjes, welke onafhan
kelijk van elkaar kunnen bewegen, loeren ze naar 
een soortgenoot, om daarna deze abrupt te bena
deren, ondertussen herhaaldelijk stilstaand om weer 
met hun staart te zwaaien. Bij deze achtervolging 
blaast het mannetje de keel op en richt bij het 
stilstaan het voorlijf omhoog. Het vrouwtje ziet 
er bij een dergelijke achtervolging soms niet tegen 
op om van 2 m hoogte naar beneden op de grond 
te springen om te ontkomen. 
D e algemene kleur is grijs- tot geelbruin met 
soms iets van oranj e, met een vlekkerige schub
achtige tekening. Hun huid is overigens g lad en 
niet hard. Zo klein als ze zijn, doen ze in hun 
u iterlijk toch iets aan een miniatuur-kaaiman 
den ken. 

Gonalodes spec. Polo ]. N edermeijer 
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In het binnenland zag ik ook enkele soortcn of 
varieteiten met een andere kleur, maar verder 
precies dezelfde habitus en gedragingen. Sommige 
zijn chocoladebruin, met als je van dichtbij kijkt 
zeer fi jne groene spikkeltjes. D eze hebben een 
groen-gele buik, terwij l aan weerszijden van de 
kop een groene ring van de neus door het oog 
naar de achterkant van de kop loopt. Andere heb
ben een aantal fosforgroene strepen over de kop 
!open, in de lengte. 
Een enkele keer zag ik een dwerggecko met een 
donkere, opnieuw aangegroeide, staartpunt. T och 
geloof ik dat zij e r niet vlug toe overgaan hun 
staart los te Iaten, want ik heb ze wei eens aan 
hun staart vast gehouden, zonder dat e r iets ge
beurde. 

Familie : lguanidae 
GEWONE MOPSKOPLEGUAAN ( Uranoscodo11 
wperciliosum (L. )) (T en S = agamma; C = 
tammakare). 
H et is merkwaardig dat deze leguaan met 
agamm:i wordt betiteld in Suriname, dit doet 
immer sterk denken aan de fami lie Agamidae 
(agamen), waarvan vertegenwoordigers echter ge
heel ontbreken in de Amerika's. Misschien hebben 
we hier te doen met een indertijd door de neger
slaven overgebrachte naam uit Afrika, waar deze 
fam ilie wei vertegenwoordigd is in tegensteUing 
met de leguanen, die daar juist ontbreken. 
D e gewone mopskopleguaan komt vrij a lgemeen 
voor, in de regel niet ver van water af. Het groot
ste exemplaar dat ik zag mat 43 em. De kleur is 
dof grauw grijsbruin met weinig tekening . Slechts 
van dicht bij is te zien dat over de flanken een 
iets meer gelige flauwe zigzagstreep loopt, waarin 
een paar nauwelijks zichtbare rode puntjes voor
komen. De buikzijde is eveneens van een grijzig
bruingele kleur. Over de rug loopt vanaf de kop 
tot aan het puntje van de staart een kammetje van 
rechtopstaande, iets naar achter gerichte schubjes, 
welke op het lijf de grootste hoogte bereiken. De 
kleur van deze schubben is onregelmatig vuilgeel 
en grauwzwart gevlekt. H et oog is bruin gekleurd 
met een ronde pupil, waaromheen zich een dun 
Iicht randje bevindt. H et kan zich sluiten door 
het onderste ooglid. 
Het dier beweegt zich op een nogal schokkerige 
man ier: een eind vlug rennen en dan plotseling 
stilstaan, meestal recht tegen een boomstam om
hoog. Soms kan je het dan aanraken zonder dat 
het weer in beweging komt. Een andere keer klimt 
het buitengewoon snel hogerop aan de andere 
kant van de boomstam. In de zon wordt het slape
rig, zit dan doodstil totdat je het stoort. D e kop 
wordt dan in de Iucht geheven en zenuwachtig 



Gewone mopskopleguaan 
Umnoscodoll superciliosum Polo ] . Nederm~ijer 

rukkerig bewogen, het dier Ioopt dan een paar 
stappen en valt weer in slaap. 
Van de agamma's, die langs een waterkant ver
toeven, valt waar te nemen, dat zij zich, opge
scbrokken, in bet water Iaten vallen, waar zij dan 
staartwrikkend naar de kant zwemmen om daar 
stil op een of andere stengel of wortel Iangs de 
oever te bli jven hangen, met slechts de kop hoven 
bet wateroppervlak. D it vee! in bet water verblij
ven zal wei de oorzaak ervan zijn dat deze dieren 
er zo dof en vuilig uitzien. Het water is name
Iijk nogal slibboudend. Hetzelfde verschijnsel zien 
we bij de kaaimannen, die dezelfde vui l-grauwe 
kleur vertonen. 

Groene mopskopleguaml 

Plica umbra 

Polo vm1 de schrij·ver 

GROENE MOPSKOPLEGUAAN (Plica umbra 
(L.)) (S = tjapanji-agamma) 

Maar een paar keer bvam ik deze soort agam ma 
in het binnenland tegen. Hij is kleiner van 
stuk (ongeveer 25 em lang) en sierlijker van 
vorm dan de gewone, grijsbruine soort. Zijn kop 
is stomper en zijn staart dunner. Hij doet enigs
zins kameleonachtig aan en gedraagt zicb nogal 
schuw. 
Op de rug ziet het dier eruit a ls de bemoste 
schors van een boom: groen en zwart gemarmerd, 
zonder dat vuile wat de gewone mopskopleguaan 
over zicb beeft. Deze groene agamma's bevonden 
zich dan ook midden in het bos, ver van water af. 
Boven op de kop, in de buurt van de ogen, be
vindt zicb ook een beetje blauw. De buik is creme
achtig van kleur, terwij l de lange staart nogal 
donker grijsbruin gekleurd is. 
Het is een typisch boomdier, dat gemakkeli jk langs 
verticale stammen naar hoven zowel a ls naar be
neden loopt. Op de grond komt het slecbts on
bebolpen vooruit. Loopt bet naar beneden of 
bovenop een borizontale tak, dan zijn zowel de 
kop als de staart zover opgebeven, dat het licbaam 
van het dier vrijwel in een zu ivere boogvorm van 
de stam afstaat. Loopt het daarentegen naar 
coven of hangt bet onderaan een tak, dan houdt 
bet de staart tegen de boom aangedrukt. 

ST EEN-MOPSKOPLEGUAAN (Vermoedelijk 
een iguanide, mogelijk Plica plica (L.) Red.). 

Deze agamma, wederom een grauwe soort, komt 
slechts voor op de vrij kale granietkoppen, welkc 
plaatselijk, ver in bet binnenland, hoven bet oer
woud uitsteken. Z ij verblijven in spleten van het 
gesteente. Bij hun bewegingen knikken zij berhaal
del ijk met de kop. 
In tegenstell ing tot het milieu van de gewone 
mopskopleguaan, welke nabij water verblijf boudt, 
is het milieu van deze leguaan d roog. In de grote 
droge tijd zelfs behoorl ijk droog, want vee! water 
beb ik in die tijd op b.v. de Voltzberg (nabij de 
Raleigh-vallen in de Coppename-rivier) niet ge
zien. 
Op deze reusachtige steenpartijen komt een typi
sche, zeer eigen begroeiing voor. Zo vallen b .v. 
op: meloen-cactus, a loe, aard-orcbideeen , klimbe
gonia, bergmangrove en vanille, naast wi lde ananas 
en bromelia-soorten. Vee! van deze planten vindt 
men nergens anders dan op deze graniet-l ichamen. 
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Denkt U om spoedlge betallng van de contrlbutle 
ad. 1 20,- of 1 14,- (Jeugdleden). 
Een glroformuller gaat hlerbij! 
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Vraag en Aanbod 
Te koop aangeboden: tropisch terrarium, afmetingen 
80x30x50 em. Volledig beplant, incl. verwarming en 
Iicht. Bevolkt o.a. door 2 Anolis carolinensis, 1 Hemi
dactylus frenatus, 2 Hyla lineomaculata. Vraagprijs 
f 60,-. Tevens aangeboden 1 halfwas Anolis caroli
nensis, 1 Pseudemys scripta elegans, 1 Clemmys 
caspica leprosa, 1 Clemmys caspica rivulata. Mej. L. 
Sieherer, Rubenslaan 1a, Bilthoven, tel. (03402) 32 52. 

J. Duyn, Zuid-Willemsvaart 22 te 's-Hertogenbosch, 
tel. (04100) 3 46 87, vraagt te koop 1 mann. ex. van de 
Marmersalamander (Triturus marmoratus) en 1 vrouw. 
ex. van de Muurgeeko (Tarentola mauretaniea). Hij 
biedt te koop aan een terrarium met de afmetingen: 
75 em lang, 30 em diep en 40 em hoog. 
Vraagprijs f 7,50. Exelusief verzendkosten. 


