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Jaar-wensen 
Het Bestuur en de Redactie wensen de 
leden langs deze weg prettige Kerst
dagen, een goede jaarwisseling en een 
gelukkig en voorspoedig 1968 toe. 

Import ser11ice II 
Nu de landelijke import service waarover wij 
op pag. 54 van het april-nummer van dit jaar 
schreven, niet tot de gewenste informatie
verdeling blijkt te hebben geleid, is het denk
beeld geopperd de beschikbare gegevens 
over de import van dieren door allerlei hande
laren, regelmatig als bijlage met Lacerta te 
verzenden. 
De redactie is natuurlijk gaarne bereid hier
aan zijn medewerking te verlenen. De vorm 
van een gestencilde bijlage Ievert het voor
deel op, dat wij in tegenstelling tot wanneer 
het gaat om de gedrukte tekst, evt. nog op 
het laatste moment gegevens kunnen bijvoe
gen. Het plan wordt thans in overleg met de 
betrokken werkgroepbestuurders nader uit
gewerkt en wij hopen U in januari te kunnen 
vertellen op welke wijze wij de leden op de 
hoogte denken te houden van wat er aan 
terrariumdieren in den Iande te koop is. 

Red. 

Propaganda 
Er zijn de laatste maanden, te beginnen met 
het enorme succes van de tentoonstelling 
Terrahortus, flink wat nieuwe leden bijge
komen. Er zijn echter ook weer heel wat 
leden afgevallen zodat wij bepaald niet op 
onze lauweren kunnen gaan rusten. 
Vandaar nogmaals de opwekking om de U 
met het septembernummer toegezonden pro
paganda folder ook werkelijk te gebruiken. 
Verscheidene leden hebben dit al gedaan en 
een aantal daarvan hebben meer exemplaren 
van de folder bij de secretaris aangevraagd. 
Wij hebben er een ruime voorraad van en 
wanneer U dus vrienden of bekenden hebt, 
die in aanmerking komen om terrariumlief
hebber te worden, dan zal de secretaris U 
graag het nodige propagandamateriaal ver
strekken. 
U weet het: meer leden bieden meer moge
lijkheden en daarvan kunnen wij allemaal 
profiteren. 

Het Bestuur 

KOPIJ GEVRAAGD 
De kopljstroom Is de laatste tljd wat aan het luwen 
geraakt en wlj doen daarom weer tljdlg een beroep 
op de leden om Interessante belevenlssen op terra
rlum-gebled op schrlft te stellen en In te zenden, 
llefst vergezeld van fotomaterlaal. lndlen U geen 
groot schrljver bent, behoeft dat geen excuus te zljn, 
want voor de uitelndelijke tekst zorgt de redactle 
gaarne, zo nodlg In overleg met U. Hebt U geen 
bljbehorende toto's, dan Is ook dat nlet onover
komelljk, want wlj hebben een groot foto-archlef. 
Dus: geen beletselen meer om het verhaal, dat U al 
lang In gedachten had zomaar neer te schrljven en 
In te zenden. Hebt U bljzondere dleren maar geen 
fotoapparatuur, dan komen wlj de toto's ook nog 
maken! 

Red. 



Cuo1•a amboinensis (Daudin) 
Drs. M . S . lloogmoc rl, l .cldc u /o lo A. ·v. d. Nieu weubuizeu ( H et Aquarium) 

Op de k leurenplaat is deze soort afgebeeld. Het is een tot 20 em lange scbildpad, afkomstig uit A zie, 
waar bij cen groat verspreidingsgebied beeft: Acbter- lndie, de /1-laleise archipe l, ooste lijk tot Halma
be ira en Ambon en de Pbil ippijnen. Dit dier is oak l::ekend onder d e Nederlandse naam Ambonse 
doosscbildpad. D eze naam gecft meteen a l een anaromiscbe bijzonde rbeid aan, bet buikscbild is nl. in 
twee delen verdeeld door een dwarsnaad van zacbter weefsel tussen de pectora lia (borstschi lden) en 
de abdomina lia (buikschi lden). Hierdoor is beweging in bet buikscb ild mogcl ijk , bij gevaar trekt het 
d ier a ile uitstekende delen in e n trckt beide belften van het buikscbi ld tegen bet rugscbild aan , waar
na bet praktisch onmogelijk is ze van elkaar te krijgen . Deze schi ldpadden mogen niet verward worden 
met de soon en van het Noord-Amerikaanse geslacbt Terrapene, waarvan ze zich onderscbeiden door de 
vorm van de bek en de g rotere uitbre iding van de zwemv liezen tussen de tenen. 
In hun vaderland Ieven deze dieren in plassen, moerassen en sawa's. Een dergelijk milieu wijst er op 
dat de dieren zich zowel op bet land als in bet water tbuis zullen voelen, al boewel in gevangenschap 
bl ijkt dat er individuele verschillen voorkomen; bet ene dier plecgt zicb bij voorkeur op bet land op te 
houden, bet ander daarcntcgen bij voorkeu r in het water. Heeft men een of meer cxemplarcn van 
deze soon weten te bemacbtigen ( o.a. op de tentoonstelling Terra-hortus 1967 te koop aangeboden) 
dan cl ient men zc tc verzorgen in een agua-terrari urn, waarbij het watergedeelte ± 213 en het land
gedeelte ± 1/3 van de totale ruimte dienen in te nemen. Bij voorkeur richt men bet agua-terrarium 
b)'gien iscb in, d .w.z. bet watergedeeltc zonder bodemgrond, het landgedeelte bcdekken met kiezel (goed 
afgeslepen ronde stukkcn nemen, hoekige veroorzaken krassen op bet buikscbild). Ook de verdere in
ricbting client zo ccnvoudig mogelijk gebouden te worden, bv. grote stukken kienbout die dan tegel ijk 
d ienst kunnen doen a ls overgang van water naar land. Tegen een andere inricbting zijn u iteraard geen 
bezwaren, maar d it brengt wei meer werk met zicb mee. 
Als voedsel kunnen we een grate verscbeidenheid aan d ie ren en planten geven, o.a . vis, vlecs (bv. 
jonge muizen) , insckten, wormen, slakken, sla en waterplanten. lndividueel kunnc n bepaaldc voorkeuren 
b li jken waarmee men dan in bet vcrvo lg rekcning houdt. Het voedse l kan zowel op bet land a ls in bet 
water genuttigd worden. Hct beste kan men deze soort verzorgen bij cen temperatuur van omstreeks 
25 ° C, a lhoewel ze tijdelijk ook lagerc temperaturen kan vcrdragen. Bij de vcrwarming client men er 
zorg voor tc dragen dat de lucbt temperatuur boger is dan de watertemperatum; d it om longontsteking 
te voorkomen. In gevangenschap kan deze soort zeker 15 jaar worden. 
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Bet Ieven der reptielen in de J{ara-1\oem woestijn II 
(slot) 

1\'llw/a/ 1\ '. Dro~dmr . .Uudwu 
~•tct f oto •ll """ tic lfcilrQcw r 

( overgeuomeu nil Aqnttrim T errnrieu, 14 jrg. nr. 3 eu 4 
verlfdi11g j . Ho11ders) 

Eremias grmnmictt 

Van de kam van de duinen waait een voort· 
durende sluier van zand op de lijzijde neer. Langs 
het duin flits! een netaehtig getekende woestijn
renner. Het was een Eremias grammica, de groot· 
ste Middenaziatisehe soort van zijn geslaeht, want 
hij wordt 25-28 em lang. Hij is a ileen te vinden 
in de buurt van een bosjc, waarin hij zieh bij 
gevaar verbergen kan. H et is werkelijk bewonde
renswaardig, hoe sne l zij zieh over het losse zand 
kunnen verplaatsen. Aan zijn tenen heeft hij een 
f ranje van verlengde sehubben, waardoor het 
steunvlak van de voet wordt vergroot. Om deze, 
normaal niet te vangen dieren te pakken te 
krijgen, heb ik een 5 meter lange en 25 em 
brede gaasstsip bij me, waarmee ik de weg voor 
de hagedis naar het bosjc afsluit. Wanneer ik 
nu maar vlug genocg ben, kan ik het dier uit het 
gaas halcn, voor hij weer een andere kant op 
vlueht. Wanneer men een jagende E. grammica 
waarneemt, blijkt alras, dat hij zijn prooidieren 
niet aileen van de oppervlakte van het zand af
ncemt, maar ook af en toe een kui ltje graaft om 
een kever of een larf te bemaehtigen. Hij eet ook 
kleinc hagedissen en zelfs zeer hardsehalige 
kevers. Jk heb gezien, hoe een E. grammica een 
heel grate kever greep, hem tussen zijn kaken 
kraakte, hem weer l iet !open en de kever, na dit 
spelletje een keer of zeven te hebben herhaald, 
tenslotte naar binnen werkte. 
In de dalen tussen de sikkeld uinen houdt zieh 
het nietige paddekopje op, Phr)wocephalus inter
scaplllaris. D eze sierlijke hagcdis met zijn zand· 
gele rug en zijn aan de onderzijde zwart-wit 
dwarsgebande staart is voor de zandwoestijn van 
zuide lijk Midden-Azie een endemische soort. Hij 
weegt sleehts 6· 7 gram. Op het half verwaaide 
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zand komen 30-40 ex. per ha voor. Hier en daar 
liehten de dwarsgebande staarten op, wanneer de 
dieren ze in extase omkrullen. Aan een vervolger 
traehten ze door kor te sprints te ontkomen, zon· 
der beseherming onder een struikje te zoeken. 
Aileen tijdens de heetste urcn liggen ze in de 
sehaduw van een struik. Blijft men zo'n padde· 
kopje hardnekkig aehtervolgen, dan blijft hij 
tenslotte plat op de grond liggen en duikt door 
middel van lri llende bewegingen van het hele 
liehaam in enkelc seeonden onder het zand. 
Waa.r de sikke lduinen steeds hoger en breder 
worden en waar nog sleehts hier en daar een 
boompje of een struik staat, daar voelt de padde· 
kop-agame, Phrynocephalm mystacem, zieh thuis. 
Het is de grootste soort van z ijn geslaeht en hij 
bereikt een lengte van 25 em en een gewieht van 
40 gr. H et insektena rme biotoop brengt met zieh 
mee dat e r sleehts I :1 2 ex. per ha kunnen voor· 
komen. ·s Middags rent de paddekop-agame hoog 
op zijn poten en met opgerieht liehaam over het 
zand. Hij ziet er dan meer uit als een hondje; 
het is hem dan niet aan te zien dat hij tot de 
kruipende dieren behoort. Als het zand erg heet 
is houdt hij zelfs zijn tenen omhoog. Wanneer 
hij een vijand in het oog krijgt rent hij naar de 
andere kant van het duin om zieh daar op de
zelfde wijze in te graven als zijn kleine neefjes 
beneden in het dal dat doen. Wanneer hij in het 
nauw wordt gedreven weet hij zieh goed te ver· 
dedigen. Hij rolt dan zijn van onderen fluweel
zwarte staart in en ui t en spreidt de huidplooien 
opzij van de kop uit, waarbij hij zijn bek wijd 
openspert. D e getande randen en de rode kleur 
(ontstaan door bloedstuwing) van de huidplooien 
suggereren een reusaehtige muil (zie voorplaat). 



Bovendien doet het dier driftige uitva llen in de 
richting van de vijand, zodat deze heel vaak het 
hazepad kiest. Toen ik een exemplaar van dichtbij 
wilde fotograferen bing hij dan ook a l snel aan 
mijn vingers, wat een vrij pijnlijke zaak was. lk 
legde mijn hand met bet dier op bet zand en na 
enkele minutcn liet hij los, om onmiddellijk 
achter een duin te verdwijnen. In de zomer zoekt 
de paddekop·agame g raag de schaduw op van 
kleine struikjes. Eens had ik een Phrynocephalus 
zo lang op bet hete zand nagejaagd, dat hij plot
seling op mij afkwam en in de schaduw van mijn 
been ging liggen. Ik kon het toen niet over mijn 
hart verkrijgen hem te vangen. In de late herfst 
zijn de paddekopjes echter dol op de zon en dan 
liggen ze op de heetste plekken in bet duin om 
maar zoveel mogelijk warmte op te nemen. Mid
den in de naakte sikkelduinen, in de buun van 
de spaarzame g raspollen of een enkel dwerg
struikje, leeft ook de kleinste woestijnrenner, 
Eremias ICripta. Zijn zandkleurige rug is bedekt 
met een dicht, bruin krulpatroon. Hij verdraagt 
de woestijnzon beter dan andere hagedissen en is 
ook tijdens de middaguren aktief. Daar staat 
tegenover dat hij al in bet begin van de herfst 
verdwijnt en pas in mei weer te voorschijn komt. 
Dit nietige hagedisje beweegt zich heel gemak
kelijk in de droge grashalmen en takjes en vangt 
bier zijn p rooidieren (bladluizen, cicaden en rup
sen). 
Na de onverdraaglijke middaghitte komt lang
zaam de avond; de hitte neemt af en de warme, 
heldere woestijnnacht breekt aan. Nu loont bet 
weer om met een lantaarn bet nachtelij k woestijn
leven te gaan bespieden. Na zonsondergang wor
den de kevers ( loopkevers, b ladsprietkevers e.a.) 
aktief, net als de vlinders, tarentella's, schor
pioenen, enz. Ook enkcle reptielen zijn pas 
's nachts aktief, zoa ls de gecko's. Naast de 
grijze naaktvinger die we overdag al zagen, 
verschijnt nu de wondergecko, TeratoiCinus scin
cus. Zijn grote ogen met de spleetvorm ige pupil
len en de vergroeide, g lasheldere, doorzichtige 
oogleden hebben in bet Iicht van de lamp een 
robijnrode weerschijn. Nadat hij 's avonds zijn 
hoi heeft verlaten likt hij eerst met de brede 
schoffelvo rmige tong zijn ogen schoon. Zijn li
chaam is lichtgeel van kleur en is bedekt met 
onregelmatige donkere vlekken en strepen. De 
jonge dieren zijn wat Iichter en helderder van 
kleur; ook hebben deze enkele zwarte ringen rond 
de staan. De staart is voor deze mooie gecko bij
zonder belangrijk: bij gevaar maakt hij er slinge
rende bewegingen mee, waardoor de schubben 
van de staart een ratelend geluid maken. Dit 
waarschuwingssignaal doet aile in de omtrek 
zijnde gecko's onmiddellijk op de vlucht slaan. 
Wanneer bet dier in het nauw wordt gebracht 
p robeert hij zich te verweren door bliksemsnelle 
uitvallen en bijten. Deze gecko heeft een enorm 
gevoelige huid; wanneer hij wat ondeskundig 
wordt beetgepakt, Iaten meteen hele stukken los. 
De beste manier om ze te vangen is dan ook met 
behulp van een doosje met een schuifdeksel: de 
doos wordt over bet dier heengezet en dan voor
zichtig dichtgeschoven. In bet losse zand van de 
sikkelduinen is de wondergecko niet erg zeld
zaam (zeven of meer ex. per ha ). Vee! zeld
zamer is een kleinere en teerdere gecko, de 

Phryuocephalus mystaceus in de typiscbe boudiug: 
hoog op de poten 

Idem, iugegra·veu in bet zmul m et aileen de kop 
erboven om loeb te kmmen zieu wat er gebeurt 

De fraaie kop van Te1·atosdums sciums scincm 
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Het leesboek van de woeslijn. D e sporm verlellm 
de keuner wat bij misscbim zal kmmeu viudm 

Tt~pbt·ometopotl liueolfllllm op zoek naar buil 

Ery:.: miliaris beeft em slapende Pb. myslacem verrasl 
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kamteengecko, Crouobamon e11enmanni. Bij door
vallend Iicht kan men de bloedvaten en de maag 
van het dier zien zitten. Het komt hier voor met 
een dichtheid van ca. drie ex. per ha. Beide 
soorten graven hun holen zelf; enkele luiaards, 
meest jonge mannetjes, gebruiken ook wei de 
gangen van grote kevers of van muizen . Ze maken 
dan meestal wei een zijgangetje, misschien om 
geen ruzie te krijgen met de hoofdbewoner. 
Hagedissen en kleine knaagdieren zijn de voor
naamste prooidieren van de voor de sikkelduinen 
karakteristieke zandboa, Er)X miliaris. Deze enigs
zins plompe slang met een korte staart en een 
zandgele kleur met vage donkere vlekken, be
hoort tot de reuzenslangen, de Boidae. Hij heeft 
nog rudimenien van achterpoten en heeft als alle 
Boidae de gewoonte zijn prooi te wurgen. Dat ze 
een gespierd, krachtig lichaam hebben is o.a. ann 
te tonen met het feit dat een exemplaar van een 
halve meter ca. 100 gr weegt, terwijl een pijl
slang van dezelfde lengte hooguif 30 gr weegt. 
Zoals alle boa·s brengt de zandboa levende jongen 
ter wereld (tot tien stuks per keer). Er)'x miliaris 
is prima aan het woestijnleven aangepast. Met zijn 
spatelvormige kop kan hij zich heel gemakkelijk 
ingraven en hij kan zich over een lange afstand 
onder het zandoppervlak voortbewegen, a ldus een 
prooi besluipend of een vijand ontlopend . D e 
kleine spleetvormige ogen zitten op het voor
hoofd en zijn naar boven gericht zodat de slang 
zijn omgeving kan afspeuren zonder boven het 
zandoppervlak uit te komen. Op deze manier 
vindt hij zowel prooidieren die ·s nachts aktief 
zijn als prooidieren die 's nachts onder het zand 
verborgen zitten. In de herfst, wanneer de nach
ten koud zijn, jaagt de zandboa ook overdag. Jk 
was er eens getuige van hoe een zandboa een 
witte kwikstaart, Molacilla alba, ving, wurgde en 
verslond. 
Daar hem hier veel prooidieren ter beschikking 
staan, komi de zandboa tamelijk a lgemeen voor 
(hier en daar meer dan een exemplaar per ha). 
Op e lke nachtelijke excursie vond ik er een of 
twee. Bij ontdekking is de eerste reaktie van Eryx 
onder het zand te verdwijnen. En dat kan hij met 
een wonderbaarlijke snelheid! Wanneer een groot 
exemplaar de pas afgesneden wordt, springt hij 
de achtervolger p lotseli ng tegemoet en bijt dan in 
zijn hand of been. Ze bijten zich echter niet vast 
maar trekken net a ls een g ifslang onmiddellijk 
de kop weer terug. Wanneer hij echter aan het 
eten is verliest hij alle voorzichtigheid uit het oog 
en kan men hem rustig benaderen; men kan dan 
naast hem gaan zitten ; hij zal gewoon door blijven 
eten. 
Overdag zijn ongeveer drie lOt vijf maal zo vee! 
reptielen aktief als ·s nachts ; het aantal ak
tieve soorten is ·s nachts slechts de helft van 
overdag. Klaarblijkelijk rezen er in de loop van 
hun evolutie bepaalde moeilijkheden bij de ann
passing van de reptielcn aan een nachtelijke le
venswijze. 
Met deze opmerking wit ik mijn bijdrage over de 
herpetofauna van de Ka.ra-Koemwoestijn besluiten. 
Mijn voornaamste doe! was duidelijk te maken hoe 
goed de reptielen daar wei zijn aangepast aan de 
ruwe, extreme levensvoorwaarden van het woe
stijnlandschap. 
(naar een Duitse vertaling van Dr. Gunther 
Peters). 



Ervuringcn met Cbamaeleo biheniato~ hocl•ncli (I) 

11. Sevenltuljse rr, """ llcrn:e" Coe dlaartlnan 492, ... fnurtf!l.,ee r~ foto 's van de sch,-ijver 

Chanweleo bitaenialus hoehneli 

Reeds enkele jaren interesseerden kameleons 
mij uitermate. Ondanks de vele tegenslagen, die ik 
w urn mij heen hoorde, wcrd het verlangen steeds 
sterker om het toeh ook maar eens met deze 
die ren te proberen. Na onte lbare keren aile oude 
Laeerta-jaargangen te hebben doorgebladerd, kwam 
ik er wei acllteJ·, dat deze dieren nog steeds een 
wolk van problemen om zieh heen verzamelen. 
T egenover hele goede resultaten, stonden weer min· 
der goede; ik besloot dan ook maar om een bak in 
orde te maken en rustig af te waehten, wat er aan
geboden werd en het dan met die soort eens te 
proberen. Het leek mij nl. het beste, gewoon op 
eigen gevoel te gaan experimenteren met de er
varingen van anderen op de aehtergrond. 
lk besloot het terrarium zo eenvoudig mogelijk in 
te riehten . Het bakje had afmetingen van: hoog 
80 em, lang 60 em en diep 35 em. D e bovenkant 
hestand uit horregaas, 1 zijkant half uit horregaas 
en g las. De kant die naar het raam toestaat uit 
vrij d ik doorziehtig plastic. De voorkant was een 
deur van g las. 
De verwarming hestand uit een 60 watt lamp, die 
hoven op het horregaas gemonteerd was en de 
enige warmtebron vormde. De bodem werd sarnen
gesteld uit turf en sphagnum, waarin als en ige 
plant een grote Philodeudron scaudem en verder 
dunne en dikke klimtakken van de kamperfoe lie. 
lk heb hier nog een druppelaar bij gemonteerd, 
bestaande uit een fles, waaruit een katoenen draad 
hing. Het water kwam in een klein bakje hoven 
in het terrarium tereeht en sijpelde dan verder 
langs de planten naar beneden . 
Zo stood mijn bak gereed in april 1966. 
Op 4 mei bood onze importdienst Chat~ldeleo 
bitaeuiatus hoehueli aan. H iervan maakte ik na-

tuurlijk dankbaar gebruik. Na vee) zoeken vond 
ik een mooie man en een draehtig vrouwtje. Zij 
werden in hun nieuwe verblij f gedaan en heel 
behoedzaam stapten ze met roll ende ogen rond. 
Dieze lfde avond werden reeds kamervliegen snel 
en feilloos gesehoten. Aangezien ik nag nooit 
zelf kameleons had gehad en men de meeste 
dieren he t beste kan obse rveren als men ze zelf 
bezit, begrijpt U wei, dat ik niet bij de bak was 
weg te slaan. lk vond her een maehtig gezieht. 
Eerst dat riehten, dan de bek even open, waarin 
de tong ziehtbaa r wordt, nag even nacon troleren 
en pats, weer een feilloos sehot en een vlieg 
minder. 
De eerstvolgende dagen, was ·s morgens het eer
ste wat ik deed naar de kameleons kijken. Wie 
sehetst mijn g rote verbazing, toen ik op 7 mei 
wilde gaan sproeien en ineens wat tussen de 
takken zag wiebelen. Nee, het is oiet waar, 
jongen ... ! ! Hoe beter je keek, des te meer je er 
zag. Allemaal van die kleine bruine peutertjes, 
hevig wiebelend en kopknikkend stapten ze voor
ziehtig over de takken en ik maar tellen. Ten
slotte had ik er elf geteld. De moeder zat een 
stuk slanker en sti l in een hoekj e rand te ki jken. 
Opeens began ze krampaehtig te wiegen, de 
staart ging iets omhoog en ja hoar, daar kwam er 
weer een. Een nat pakketje viel langs de bladeren 
omlaag in het mos. Na enkele seeondeo seheurde 
het vlies open en kwam er een nat zwart beestj e 
uit. Nog een paar rukj es en het was vrij. Direct 
werd de eerste de beste tak in de buurt gepakt en 
wiebelend began de kli m naar boven. Na een 
20 em te hebben geklommen was het diercje droog 
eo veranderde de zwarte kleur in liehtbruin met 
2 gele lengtestreepjes. Dit was ·s morgens om 
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negen uur. Nu zat ik er meteen middenin. Hierop 
had ik nl. nog niet gerekend. Het vrouwtje was 
weliswaar vrij dik, maar dat zij al zo gauw jongen 
zou krijgen, dat had ik niet gedacht. Aangezien 
ik ·s zaterdags moet werken en dus al flin k laat 
was, heb ik mijn vrouw er voor gespannen om 
bij enkcle !eden in Amstelveen wat fruitv liegen 
te organiseren. 
Jk had zelf al wei een paar kweken opgezet, maar 
deze waren nog niet goed op dreef. Die dag is 
cr heel wat afgebeld. 'Heb je fruitvl iegen ?' En 
later weer een telefoontje. 'Ze eten !' Ik was blij 
toen het 6 uur was. Het net had ik al vast mee
genomen, dus kwam ik met een flinke portie 
weideplankton thuis. lk ontdekte toen al gauw, 
dat ik er aileen met een paar fruitvliegen kweken 
nict zou komen , en dat ik me er ook niet zo 
druk om hoefde re maken, want toen de kleine 
vliegjes er tussenuit geschoten waren, begonnen 
zelfs de kleine jongen te schieten op de grore 
brommers. Sommige waren zo g roor als hun kop, 
maar ze gingen naar binnen, a l gebeurde her wei, 
dar ze met vlieg en al van hun tak afvielen. Het 
kostte natuurlijk wei even meer tijd om ze naar 
binnen te krijgen, maar ze kregen het voor elkaar. 
Ma deed geducht mee en haalde haar schade van 
de laatste dagen in. De man had nl. in die dagen 
mcer gegeten dan bet vrouwtje. Hieraan had ik al 
kunnen merken, dat de bevalling niet ver meer 
was, want voor de 2e bevalling in oktober at ze de 
laatste dagen crvoor ook zoveel niet meer. Maar 
wie wcet dat; ik had ze pas en ik was al bang, 
dat zc :1iet gocd gezond was. De man was aileen 
erg onrustig en beende maar been en weer. 
De volgende d:~g was de bak leeg, hoewel het toch 
echt wei zwart van de vliegen was geweest. Ge· 
lukkig was hct me i en mooi weer, dus hcb ik 
metcen weer een nieuwe portie gehaald. Wat 
kunncn die d ieren cten, bet leken wei bodemloze 
putt en. 
De worp bestond uit 12 jongen, geen doden en 
alles zo op bet oog kerngezond. 
Mijn eerste teleurstelling kwam enkele dagen 
later. lk deed er opnieuw een portie weide
plankton in en de hele fami lie school er weer 
Iustig op los. Opeens na een vlieg geschoten te 
hcbben, vcrkramptc ten van de jongen, viel van 
de tak af en bleef stuiptrckkend in bet mos lig· 
gen. 
Een dag later wcrd her raadsel opgelost. Her 
wijfje is nl. zeer rustig en laat de jongen zonder 
protest over zich been !open. De man daaren· 
regen is ,·eel ongeduriger en neemt dit beslist niet. 
Jk had her Iicht uitgedaan, dat brandt bij mij van 
ca. 8 uu r 's morgens tot ca. 4 uur 's middags en 
dan gaan de meeste wei een slaapplaats opzoeken. 
De ouderen eerder dan de jongen. De laatste wi l· 
len nl. allemaal aan hctzelfde dunne takje hangen 
en dan krijg je bet grappigc, dat ze over e lkaar 
hcenlopen en weer aan de staart van de laatste 
gaan hangen, waarop als er zo een stel aan 
elkaar hangen de hele groep naar beneden valt en 
dan begint het opnieuw. Met al dat geharrewar, 
zag ik dat een van de jongen over de kop van pa 
liep, waarop deze hevig ging blazen en met zijn 
kop ging schudden. Het jonge dier liep echter 
rustig ,·erder en wilde vi:~ de geopende muil, zo 
onder de bovenkaak door naar een andere tak 
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Ook de jonge kameleom makeu bij hel ill
lrekkm va11 de lange loug daarmede zo
danige capriolen, dat men elk momeul eeu 
knoop zou verwttcbten 

foto recbts: Het keurige pakketje waarin 
bet jonge dier le t ·oorscbijn komi 



klimmen. Hierop sloegen de kaken dicht en werd 
h~t jong uitgespuwd. De beet was duidelijk te 
z1en, een smal streepje net over de achterpoten. 

u herinnerde ik mij. dat het andere jong 
ook zoiets had. lk heb het diertje op een 
rak gezer en pa eruir gehaald. D e volgende 
dag zag ik, dat ik rwee van deze jongen had: 
verlamd aan de achrerporen. Sinds ik de volwas
sen man eruit heb gehaald, is dit niet meer voor
gekomen. Het heeh me echter 2 jongen gekost. 
Mijn advies is dus: laar de volwassen manne
lijke dieren nier bij de jongen. Ze eten hen echt 
niet op, maar de kans bestaat dat ze een beet 
krijgen, die zoals in mijn geva l funest is. Deze 
jongen hebben beiden nog ca. een maand geleefd, 
maar konden bet op het laatst toch niet bolwer 
ken. Ze blcven ctcn en drinken, ondanks hun ver
lamde achrerpootjes, maar vielen geregeld naar 
benedcn. Toch kropen ze steeds weer opnieuw 
naar de lamp toe, aileen gebruik makend van hun 
voorpotcn. Wat een kracht moeten ze daar dan 
wei in hebben. Vaak warcn hun achterpoten dan 
meer tot last dan gemak, want als ze uitgleden, 
verkrampten de achterpoten weer en grepen vaak 
in vcrkrampte toestand ecn voorpoot vast en dan 
kregen zc die haast niet meer los. Er blijkt hier 
wei uit, dat dcze dieren zcer sterk zijn en de 
strijd om het bestaan echt niet zo gauw opgeven. 
Als de diertjes doodgaan, moet het echt andere 
oorzaken hebben, waar ik steaks nog op terug wi l 
komen. Aangezien de kamcr waar ik deze dieren 
houd, op het Westen is gclegen met een vrij g roat 
raam, waar, als de zon schijnt, zonlicht is van 
ca. half twee tot zonsondcrgang, heb ik het man
nelijk exemplaar losgelaten in de plantenbak, die 
haaks op het raam staat. Hierin staat een ruige 
begroeiing van o.a. een zeer grote Chinese roos, 
brornelia"s, versch illende soorten Philodendron en 
Phalangium. Van tafelhoogte tot aan het plafond 
toe. Er hangt verder een 60 watt lamp, die aileen 
een paar uur brandt op zonloze dagen. In de raam
sponningen hcb ik nog een paar takken geklemd, 
met doorverbindingen naar de p lanten, dus de 
dieren kunnen tot tegen hel raam komen. Dit met 
het oog op de vliegen, die veelal naar het daglicht 
toevliegen en dan op her raam blijven zitten. Zo 
kunnen ze hen gemakkelijk bere iken. Enkele dagen 
later heb ik hierin ook het wijfje losgelaten. T oen 
vie[ me het volgende op. Het vrouwtje had zich 
na een paar dagen al ingcburgerd en keerde elke 
:!Vond naar een vaste plaats terug. Overdag kon je 
haar ook veelal op dezelfde plaats aantreffen. D e 
man daarentegen hcch wei een maand nodig ge
had om te acclimatiseren. Overal vond je het 
beesr terug. Op het hengsel van de gieter, een 
deurknop aan het andere eind van de kamer, een 
stoelpoot, ergens in de gordijnen, echt allemaal 
p laatsjes, waar hij op zijn rondzwervingen !..-warn 
en niet meer weg kon komen. Na een maand had 
hij begrepen dat je beter in de planten kon blijven 
zittcn en toen was het afgelopen. Ook bij deze 
dieren zou je d us kunnen zeggen: de man is 
avontuurlijker. 
Mijn bureau Staat voor het raam en rechts hiervan 
staat de plantenbak. Takken van de zich hierin 
bevindende planten strekken zich tot halverwege 
boven mijn bureau uit. Veeder wemelt het in 
deze kamer van de vliegen. ] e houdt kameleons, 

of je houdt ze nier. Het gebeurt dan ook wei 
eens, dat, als ik hier zit te werken, een van de 
dieren boven mij zit en dan een vlieg uit mijn 
haren schiet. Het gaat dus a lleman[ nog prima, 
ook wat de jongen betreft. 
Het is onderhand 19 mei geworden. Ik had die 
avond het mannetje al hcvig zien kopknikken naar 
het wijfje, maar de laatstc stelde daar geen prijs 
op en liep blazend weg. Na enige rijd hoorde ik 
bovcn mij een gekrabbel en toen ik keek zag ik, 
dat het mannetje het vrouwtje toch te pakken had 
gekregen. Oat arme dicr werd zowat gewurgd. 
Gefascineerd bleef ik kijken en was getuige van 
de eerste paring van deze d ieren bij mij in ge
vangenschap. Op 25 mei had de 2e paring plaats. 
Opmerke lijk was, dat dit de beide keren p laats
vond 's avonds tegen 8 uur. Het began dan al 
te schemeren en de temperatuur was 18° C. 
Duur van de paringcn was en. een half uu r. 
D e dieren zaten dan echt incengestrengeld op een 
tak in vaak vrij ongemakkeli jke houd ingen. 
Na enkele weken werd het vrouwtje weer bedui
dend dikker. De jongen grociden nog steeds voor
spoedig, dus tot nog toe een zeer gunstig resultant. 
Mijn vakantie naderde echter en hiermee ook de 
vraag, wat nu? Gelukkig bleek een van de buren 
zo bereidwillig om de verzorging op zich tc 
nemen. Elk jaar vind ik e r weer een, maar meestal 
doen ze het een tweede keer niet meer! 
Ik heb kans gezien om zo"n 20 vliegenkweken en 
10 fruitvliegenkweken op te zetten, die als alles 
goed ging om de twee dagen voor nieuwe voor
raad moesten zorgen. Het net heb ik maar niet 
gegeven, dat zou misschien teveel van her goede 
zijn geweest. 
U kunt zich voorstellen, dat toen ik van vakantie 
terugkwam, mijn eerste ga ng naar de kameleons 
was. Alles leefde nog en gegroeid dar ze waren! 
De vliegenkweken hadden meer opgebracht dan ik 
verwacht had en op een gegeven ogenblik wisten 
de verzorgers geen raad meer met de vliegen en 
hadden deze er maar met patten tegelijk inge
gooid. Dit was dan ook wei nan de dieren te zien, 
ze leken wei twee keer zo groat geworden. Toch 
kon ik nog geen geslachtsonderscheid zien, hoe
wei ze van puntje staart tot kop 7 tot 8 em 
waren. In augustus heb ik de jongen op 4 na 
weggedaan, omdat ik het niet meer kon bolwer
ken met voeren en de bak te klein werd voor 
zoveel dieren. Verder verwachtte ik weer nieuwe 
jongen en dan zou ik ruimtegebrek krijgen. 

(wordt vervolgd) 
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Tltymus voeding 

Th. J. Hor,huls, Ztetutnfloe/s,raa' 37, Roosendaal 

Begin juni gaf een kennis mij een aantal larven 
van de bruine kikvors, Rana lemporaria, en van 
de kleine watersalamander, TrilmtiS vt1lgaris, voor 
het nemen van enkele groeiproeven. 
Ik liep namelijk met het plan rond eens te be
proeven wat voor resultaat thymusvoeding bij 
deze dieren zou hebben. 
Daartoe nam ik tien larven van Rana lemporaria 
( ± 2 em) en 5 larven van Trilurus vulgaris 
( ± 1, 5 em), welke werden geplaatst in een 
aparte bak en gevoerd met stukjes kalfs-thymus. 
De thymus is een endocrine klier, gelegen achter 
het l=orstbeen. De functie is niet bekend, maar 
men vermoedt een hormonale werking, welke de 
groei activeert en invloed uitoefent op de immu
niteit. 
Als water werd gewoon leidingwater gebruikt 
( hardheid 9,1). In het water als plan ten water
pest en veelwortelig kroos. Bovendien enkele 
eimassa's van poelslakken (Radix balthica (L.) 
en L)'mnaea stagnalis (L.)) en Daphnia. 
De resultaten waren mijns inziens niet bepaald 
verbluffend te noemen, hoewel toch zeer duide
lijk. De eerste Rana lemporaria larve onderging 
de metamorfose na drie weken. De tweede ge
durende de vierde week, de derde en vierde twee 
dagen, de overige zes acht dagen na de tweede. 
Van de:e larven stierven de eerste, derde, vierde 
en vijfde. De eerste drie verdronken, hoewel een 
landgedeelte a:.nwezig was; de vierde werd op
gegeten door een Rana euuletJia van 3 em. 
De lengtes van de larven lagen tussen de 40 en 
50 mm, waarvan ruim 30 mm voor rekening van 
de staart. De pas gemetamorfoseerde kikkertjes 
maten 14 tot 18 mm. De larven in de andere bak 
hadden toen zelfs nog geen achterpoten, al moet 
ik toegeven dat deze dieren nauwelijks gevoed 
werden. 
De eerste Triturus tlfllgaris larve verloor zijn 
kieuwen reeds na twee-en-een-halve week. De die
reo groeiden haast zichtbaar. De lengtes der lar
ven, 15 tot 18 mm bij het begin van de proef, 

namen toe tot 34-45 mm. De salamanders in de 
bak zonder thvmus groeiden slechts enige mm. 
Eveneens opvallend was de snelle groei en nieuwe 
voortplanting der slakken. De dieren ontwikkel
den zich in drie weken tijd van ei tot slakken van 
8 tot 12 mm. Daphnia plantte zich aanvankelijk 
zeer snel voort, maar voedselgebrek bracht de 
toename vermoedelijk weer tot een normaal peil. 
Het kroos vormde reeds na twee weken een 
dichte laag op de proefbak, terwijl het water glas
helder bleef. Wei had algengroei plaats op de 
ruiten. In de andere bak groeide het kroos bijna 
niet, en werd het water groen en troebel door de 
algen. De eerste Rana lemporaria die in deze bak 
metamorfoseerde mat 11 mm. 
Enige kikkerlarven die uitsluitend gevoed werden 
met algen, stierven na verloop van tijd. Slechts 
een metamorfoseerde tot een kikkertje van 7 mm, 
en dit diertje stierf na vijf dagen zonder enige in
teresse getoond te hebben voor de aangeboden 
kleine vliegjes. 
Kikkerlarven geplaatst in water waaraan 1 drup
pel Vitamine A-D aquosum per 0,1 I. was toe
gevoegd, bleken geen enkel gevoel meer voor 
evenwicht te hebben. Ze zwommen in aile stan
den, tot op hun rug toe. Vaak ook dreven ze met 
de rug of buik naar hoven aan de oppervlakte. Ze 
aten echter goed, en alles scheen verder normaal. 
Na een week stierf echter de een na de ander. 
Deze vitaminetoevoeging had geen waarneembare 
invloed op de groei. 
Ik zou het bijzonder op prijs stellen eens van een 
meer gespecialiseerde kikkerhouder te vernemen 
of de waargenomen invloed van thymus op de 
groei misschien van nut kan zijn bij het opkwe
ken van langzaam groeiende amfibieenlarven. Als 
zuiver schildpaddenhouder acht ik mij namelijk 
niet in staat ook maar enige condusie te trekken 
wat betreft de door mij verrichte waarnemingen. 

Llteratuur: 
Physiology and Biochemistry, Bell, Davidson, Scar
borough, Londen, 1965. pag. 1004/5. 

T • b . . ht• errar1um ouw en -•nr1e Ing 

Het is al weer geruime tijd geleden, dat wij voor 
het laatst een artikel ter publicatie ontvingen 
waarin het voornamelijk ging om de bouw en in
richting van een terrarium. Oat is jammer omdat 
uit regelmatige verzoeken om inlichtingen steeds 
weer blijkt, dat voor dit onderwerp veel belang
stelling bestaat. 
Wij zouden dan ook graag meer aandacht aan 
deze kant van ooze liefhebberij besteden, maar 
daarvoor hebben wij stof nodig. 
Derhalve doen wij opnieuw een beroep op ooze 
lezers om hun ervaringen bij het zelf bouwen 
van terraria, ook wanneer het onderdelen betreft, 
zoals, verwarming, verlichting, raam- en deur-con
structies, ventilatie enz. enz., liefst vergezeld van 
een eenvoudige tekening of schets, in te zenden 

26 

opdat daarvan een artikelenreeks kan worden 
samengesteld. Hetzelfde geldt voor de inrichting, 
d.w.z. de beplanting, bodemgrond, achterwand
voorzieningen e.d. 

Tenslotte zou het prettig zijn indien wat vaker 
foto's van het uiterlijk van terraria geplaatst kon
den worden. Velen van onze lezers bezitten onge
twijfeld decoratieve terraria, die nadat deze via 
een goede foto in Lacerta zijn gepubliceerd, andere 
leden op ideeen zouden kunnen brengen. Ook 
zulke foto's zijn dan ook steeds welkom en in
dien U ze niet zelf kunt verzorgen, zal de redac
tie U daarbij met aile plezier behulpzaam zijn. 
Bedacht client te worden, dat de leden die lid 
zijn van een van de werkgroepen, door het regel-



matige contact met medeleden over deze en ande· 
re onderwerpen tamelijk veel te horen krijgen, 
maar vele andere leden zijn in hoofdzaak op ons 
blad aangewezen. De tips en de denkbeelden die 
men o.a. op werkgroepbijeenkomsten van tijd tot 
tijd te horen krijgt, willen wij daarom ook graag 
in Lacerta hebben. Wanneer U daaraan op ruime 
schaal meewerkt, kan dit zeker een interessante 
rubriek gaan worden. 

Red. 

PS 
Van ons lid, de heer H. Gerrits, Waterstraat 216, 
Nijmegen vernemen wij, dat zijn aanbod om be
hulpzaam te zijn bij metaalconstructies voor terra
riumbouw (zie oktober-nummer, pag. 3), diverse 
reacties heeft opgeleverd. Ook hieruit kan worden 
opgemaakt, dat het wenselijk is over deze zaken 
wat meer voorlichting te bieden. Het woord is 
thans aan U! 

Red. 

Aantekeningen over amfibieen en reptielen in Suriname 
(.,e"'olg en slot I'CJn deel Ylll - %6e Jrg. pag. 6!7) 

door Ir. F. C. d'Audrellseh' Amerongen 

Familie: lguanidae 

'KANTIG HAGEDISJE' ( ?Anolis Jentiginosus 
O'Shangnessy) 
Bij gebrek aan een naam noemde ik deze hagedis 
maar zo naar zijn enigszins hoekige vorm. Dit 
sierlijke, prachtig getekende en weinig schuwe 
diertje zag ik maar een paar keer in het bos. Het 
bewoog zich meer springend dan lopend over de 
grond voort, wat nogal onbeholpen toeging. Op 
hout als ondergrond voelt het zich beter thuis. 
De kop van dit hagedisje, dat ongeveer 18 em 
lang was, waarvan de helft staart, was in verhou
ding buitengewoon groot en ruitvorinig. De tenen 
van de achterpoten waren nogal eigenaardig ge· 
vormd. De drie voorste teentjes waren als bet ware 
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korte zijtakjes van de lange vierde teen, die te
zamen met een korte achterteen uit de poot trad. 
Dit viel des te meer op omdat deze tenen aile zeer 
dun waren en een eigenlijke voet geheel ontbrak. 
De poten, de Hanken en de buik waren effen 
Iicht reebruin van kleur. Deze kleur was scherp 
gescheiden van de donkerder, bruingrijze kleur van 
de kop, de gehele staart en een streep over de rug. 
Deze streep, die dus de kop met de staart verbond, 
versmalde zich eerst van kopbreedte tot enkele 
mm midden op de rug, om zich daarna weer tot 
staartwortelbreedte te verbreden in een strakke, 
vloeiende lijn. 

Het verheugt het bestuur te kunnen mededelen, dat de heer J. A. Otte, Comenlusstr. 409 te Amsterdam, 
bereld Is gevonden per 1 januarl a.s. de blbllotheek van de hear Honders over te nemen. 
Nadere mededellngen over de ultlenlng volgen in het januarl-nummer. 

Naschrift 

bij het artikel 'Herpetologische waarnemingen in 
de Pyreneeen' van de heer L. G. A. Hoevers in 
Lacerta, 25ste jrg. no. 8, biz. 63-66. 
Naar aanleiding van een door een lid van de 
redactieraad in dit artikel ingevoegde opmerking 
betreffende een veronderstelde kruising tussen 
Natrix natrix helvetica (Lace pede) en Natrix 
natrix astreptophora (S eo an e), berichtte de 
heer Hoevers ons nog het volgende. 
Niet dan na uitvoerig onderzoek in samenwerking 
met Prof. Dr. R. Mertens en Dr. K. Klemmer is 
het betreffende dier tot een kruising of 'intergrade' 
bestempeld. 
Een en ander geschiedde vooral op zoogeografische 
gronden en niet aileen op de afwijkende tekening 
van het exemplaar. In de Pyreneeen grenzen de 
verspreidingsgebieden van de genoemde twee on· 
dersoorten aan elkaar. 
Aan het verzoek van de heer Hoevers, deze aan· 
vullende opmerkingen te plaatsen, hebben wij hier· 
bij gaarne voldaan. 

Red. 

Het Bestuur 

OPSPORING VERZOCHT! 
De heer WIJFFELS, St. Lambertusstraat 2 te Engelen 
(NB) heeft het boek FROGS OF BRAZIL van Doris 
Cochran destljds uitgeleend, maar hiJ weet helaas 
nlet meer aan wle! Hlj vraagt thans rangs daze weg 
beleefd maar drlngend en onder aanbledlng van 
excuses, naar het welzljn van het betreffende werk. 
Wle, o wle? 

INBINDEN 
Het inbinden van de vorige jaargang, dat is de 
vljfentwlntlgste, kan nog, mits U zich snel wendt tot 
de heer A. T. Reyst, W. de Zwijgerlaan 86, Castri
cum. Tel.: 02518-2264. Zie ook voorgaande publicaties. 

ATTENTIE 
De heer Groenteman, Rotterdam, die voorheen diver
se aanbledlngen heeft gedaan, laat ar gerulme tljd 
nlets meer van zlch horen. Aile voorgaande aan
bledlngen e.d. moeten dan ook als vervallen worden 
beschouwd. 

Red. 
CONTRIBUTIE 
Het is elgenlljk vervelend, dat wlj steeds op contrl
butiebetallng moeten blljven hameren, maar het Is 
nu eenmaal nodig, want pas nauwelijks de helft van 
de leden heeft tot dusverre aan de oproep van de 
pennlngmeester gehoor gegeven. Behoort U tot de 
andere helft? Jaagt U dan de verenlglng nlet op 
kosten door Uw betallng nog Ianger ult te stellen en 
beschouw de contrlbutlebetallng als een laatste 
'goede daad' in het oude jaar of ulterlijk als een 
eerste In het nleuwe jaar. 

Het Bestuur 
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UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN 
AQUARIEN TERRARIEN 14e Jrg. No. 3 
Herpetologlsche waarnemlngen In de Kara-Koem 
door Nikolai N. Drosdow, Moskou 
Een verslag in twee atleveringen (2e deel in 14 jrg. 
No. 4) van interessante belevenissen in en bij de 
zandwoestijn van Zuidoost Rusland (Turkmenia), al
waar talrijke bijzondere reptielen Ieven. 
De artikelen zijn van traaie toto's voorzien. Het 
geheel is intussen in vertaling in Lacerta verschenen. 
IDEM 
Tlllqua gerardll en T. casuarlnae 
door Uwe Peters, Australlii 
Beschrijving van twee minder bekende skinken uit 
Australia. Het betreft goed houdbare dieren die 
tamelijk groot worden (25-32 em). Vooral de T. casu
arinae blijkt nogal agressiet te zijn en kan dan ook 
moeilijk met andere en kleinere dieren in een 
terrarium worden gehouden. 
AQUA TERRA 4e jrg. No. 5 
Opheadrys aestlvus 
door Carlo Marchetti 
Een korte beschrijving van het gedraQ van deze in 
het zuiden van de VS voorkomende msectenetende 
slang. De schrijver constateert o.a. dat deze soort, 
in tegenstelling tot 0. vernalis, goed in een flink 
beplant terrarium te houden is. 0. vernalis schijnt 
men zelden in gevangenschap aan het eten te 
krijgen. 0. aestivus was speciaal geinteresseerd in 
krekels. De in het terrarium aanwezige boomkikkers 
warden niet aangevallen. 
IDEM 
Gymnodactylus mlllll 
door Paul Heinrich Stettler 
Een beknopt overzicht van het Qedrag van deze uit 
Zuidoost-Australla atkomstige kleme grondgekko. Het 
Is een schemerdiertje, dat zich overdag onder stenen 
e.d. verbergt en tegen de avond hoog op de pootjes 
tevoorschijn komt om op zoek te gaan naar voedsel. 
IDEM 
Hoornadders zonder hoorns 
door Otto Stemmler 
Volgens onderzoekingen van de schrijver komt deze 
slang met en zonder hoorns voor. Van belde typen 
is een toto opgenomen. Het verspreidingsgcbied van 
Cerastes cerastes omvat de Sahara en de randge
bieden: van Marokko tot Israel en de Arabische 
Ianden. Het schijnt dat de hoornloze zich bij voor
keur in zandige terrelnen ophoudt terwijl exem
plaren met hoorntjes in meer stenige biotopen 
worden aangetroffen. Een vaste scheiding ward 
echter niet geconstateerd. Onderzoekingen naar de 
verschillen tussen beida 'uitvoeringen' zijn nog 
gaande, o.a. door Oostenrijkse herpetologen. 
DATZ 20e jrg. No. 5 
Waarnemlngen Pantergekko (Eublepharls macularius) 
door Dr. Herbert Schlfter 
Een gedegen verslag met een tweetal traaie toto's, 
over het gedrag van daze merkwaardige hagedis in 
het terrarium. O.a. wordt opgemerkt, dat de schuil
plaatsen alsmede de ingangen daarvan, niet te laag 
moeten worden genomen, daar de pantergekko graag 
de mogelijkheld schijnt te hebben om ook in zijn 
schuilplaats 'hoog op de poten' te verblijven (zie 
ook Lacerta 23e jrg. No. 2, pag. 11). 
DATZ 20 jrg. No.6 
Bills naslcomls 
door Peter Froesch 
Daze prachtige grote slang uit de Atrikaanse regen
wouden blijkt in gevangenschap moeilijk houdbaar 
te zijn, althans volgens door deze auteur opgedane 
ervaringen. Hij komt tot de conclusie, dat als regel 
geen wormen-vrije exemplaren worden ontvcngen en 
dat dit er de oorzaak van is, dat vela slangen het in 
het terrarium niet 'doen'. Zijn waarnemingen bij een 
aantal van deze slangen, alsmede de toegepaste 
anti-worm behandeling, worden nauwkeurig beschre
ven. 
DATZ 7/1987 
Kaalman jongen In het Vivarium te Kiel 
door Klaus Hirschfeld 
Ten vervolge op voorgaande publicaties in DATZ 
(19e jrg. 6 en 10) wordt een verslag gegeven van de 
ontw1kkellng van de in het Vivarium te Kiel geboren 
krokodillenkaaimannen (Caiman crocodilus), met 
nauwkeurige gegevens over beschubbing, tekening, 
maten en gewichten, opgetekend over een tijdvak 
van twee jaar. 
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IDEM 
Furuxon W als geneesmlddel blj schlldpad- en sala
mander-zlekten 
door lng. lngo Pauler 
Dit voor vogelkweek bedoelde preparaat zou volgens 
tot dusver door de schrijver opgedane ervaringen in 
een verdunning van 20 mg op 10 liter water blj een 
temperatuur van 24° C, diverse schildpaddenkwalen 
kunnen genezen. Genoemd worden symptomen van 
mondrot, schildaandoeningen, nagelverlies e.d. Ook 
verlammingsverschijnselen bij salamanders warden 
met behulp van in Furuxon W gedrenkt mos. met 
succes bestreden. 

HET AQUARIUM 38e jrg. No. 1 ()ull '67) 
Bufo blombergl 
door Th. Cornelissen 
Beschrijving van de ontdekking en naamgeving rond 
1950 van deze zeer grote pad, gevolgd door ervarin
gen daarmede bij het houden in dierentuinen. Het 
artikel is fraai geillustreerd door A. v. d. Nieuwen
huizen, o.a. met een prachtige kleurplaat. 

AQUARIEN TERRARIEN 8/1967 
De Europese moerasschlldpad 
door Gerhard Uhlig 
Een gedocumenteerd verslag over de ervaringen bij 
de kweek en nakweken van Emys orbicularis in de 
huiskamerl De schrijver heeft gedurende een groot 
aantal jaren leerrijke gegevens verzameld en be
toogt, dat een succesvolle voortplanting zonder 
kunstgrepen in gevangenschap zeer wei mogelijk is. 

IDEM 
Tlllqua gerardli 
door Ernst Suhr 
Ervaringen bij het houden van deze Australische 
skink, die als een gemakkelijk terrariumdier wordt 
beschreven. 

AQUA TERRA 10/1967 
Sclncus sclncus 
door H. Kugler 
Enige aanwijzingen voor het houden van de apothe
kerskink, waarbij in tegenstelling tot hetgeen dienaan
gaande in Klingelhoffer is vermeld, bodemverwarming 
wordt ontraden. 

IDEM 
Cerastes cerastes 
door Otto Stemmler 
Gegevens omtrent de natuurlijke omgeving van de 
hoornadder in het Marokkaanse Sahara-gebied. 

DATZ 10/1967 
Bljdrage tot de herpetofauna van het elland Monte
cristo 
door Dr. P. MOller 
Gedetailleerd verslag van een 'expeditie' naar dit 
zuidelijk van Elba gelegen onbewoonde eiland, met 
vermelding van de gevonden reptielen en amfibieen, 
waarover sedert de berichten van Prof. Mertens in 
1955, niet veel meer was vernomen. 
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