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aan de vingers en tenen dragen. 
In Europa is dit geslacht met slechts een 
soort vertegenwoordigd, te weten de afge
beelde A. e. erythrurus, vroeger A. vulgaris 
genoemd. Het is een krachtige hagedis, die op 
het eerste gezicht op een Lacerta lijkt. De 
staart is 11/2 a 2 X zolang als hat lichaam. 
Hat volwassen dier meet 18-20 em. 
De jongen zijn aan de bovenkant fluweel
zwart, met 7- 9 witte of bruingele lijnen op de 
rug. Met het stijgen van de leeftijd vormen 
zich in deze strepen lichtgele tot bruingele 
puntjes. Deze zijn eerst klein en vrijwel rond, 
later worden zij groter en vormen een vlek
kenpatroon op de rug, hetwelk wordt geflan
keerd door twee duidelijke lengtestrepen, 
waarvan de linkse op de foto te zien is. 
Oudere dieren hebben op de flanken gele 
vlekken, aangevuld met blauw bij de manne
tjes. De onderkant van de staart is lakrood, 
hetgeen ook al in het jeugdstadium het geval 
is. 
A. e. erythrurus leeft in droge, zonnige stre
ken waar stenen en zand voorhanden zijn. Zij 
verbergen zich in zeit gegraven gaten in de 
grond. Het zijn zeer levendige maar schuwe 
dieren, die schoksgewijze lopen en met hoog
geheven kop, gestrekte voorpoten en wijdge
spreide achterpoten plegen te rusten. Dit zal 
wei te maken hebben met de als regel flink 
hete ondergrond. 
Het voedsel bestaat uit insecten. 
Het verspreidingsgebied loopt van het Mid
dellandsezee gebied, via Spanje naar Noord 
West Afrika. 
Voor hat droge terrarium is dit een zeer ge
schikt dler. Wegens zijn graafneigingen is een 
zandbodem gewenst. 

Jaargangen 
Bij de heer A. T. Reijst, inlichtingendienst, W. de 
Zwijgerlaan 86, Castricum, zijn nog complete oude 
jaargangen van lacerta verkrijgbaar voor de prijs van 
f 10,- per stuk (ingebonden f 15,50), te weten de 
20e, 22e, 23e, 24e en 25e jaargang. losse nummers, ook 
van sommige oudere jaargangen kosten f 0,60 en 
dubbelnummers f 1,-. De heer Reijst zal U desge
vraagd gaarne Iaten weten welke nummers nog be
schikbaar zljn. 
Bestellingen dienen steeds aan de heer Reijst te 
worden gericht en de verschuldigde kosten dienen 
eveneens aan hem te worden voldaan en dus niet 
aan de penningmeester. 
Wilt U er verder nog eens aan denken dat bij ver
zoeken om inlichtingen e.d. steeds een antwoordpost
zegel dient te worden bijgevoegdl 

Red 

Gevraagd: 
J. Earhart en J. Duyn p/a Zuid-WIIIemsvaart 22 te 
's-Hertogenbosch, tel. 04100-3 46 87, vragen te koop: 
Triturus alpestris apuanus, Salamandra salamandra 
(vuursalamander) en Pleurodeles waltl (ribbensalaman
der); verder een niet-lekkend aquarium, maten en 
prijsopgaaf aan bovenstaand adres. Tenslotte vragen 
zij een of meer adressen, waar kienhout te koop is. 



Een terrarium van lt.nnststof 

do"r J. lloe r 11, JJlcinrt~rstraiiC 4 1, IJe 11 ll1urg 

Het hierbij afgebeelde terrarium is op de kap na 
geheel van kunststof vervaard igd. Het hoekprofiel 
van het terra rium is van p.v.c., terw ijl de zijruiten 
c·n achterwand van p lexiglas zijn. Het hoekprofiel, 
hier in Den Haag o.a. te koop bij RU58, Loos
duinseweg, is verkrijgbaar in lengtes van 3,50 m 
en in de breedte van 2 x 2 em, dikte ca. 1,5 mm. 
De prijs per lengte is f 3,50 en het is verkrijgbaar 
in wit, grijs en zwart. Het voordeel van bovenstaan
de materialen is, dat er geen ingewikkelde me
thodes nod ig zijn om bet terrarium te vervaard i
gen . Er is niet vee! meer nodig dan een tube p .v.c. 
l ijm en ecn fijn ijzerzaagje. Bovendien is het 
materiaal zeer Iicht. Om de p.v.c. lijm goed te 
Iaten hechten is er een vloeistof in de handel, waar 
de te behandelen delen mee worden ingesmeerd, 
waardoor bet p.v.c. vee! stroever wordt . Omdat 
plexiglas tamelijk duur is, zijn de plex iglasruiten 

Werkgroep Eindlto-ven 

D e heer G. Reijngoud, dierenarts, Jan de Oude
straat 23 te Eindhoven, wil gaarne proberen voor 
Eindhoven en omgeving te komen to t de oprich· 
ting van ecn werkgroep. 

f oto ] . Boers 

ook te vervangen door glas, wat met een kit in 
het profiel geplaatst kan worden. Her door mij 
gebouwde terrarium is 60 em hoog, 50 em lang en 
35 em breed, bewoners er van zijn slangen, nl. 
T hamnophis-soorten. 
Naar mijn mening is een vee! grotere bak van dit 
materiaa l niet aan te raden, omdat zowel het plexi
glas als bet hoekprofiel bij grotere lengtes iets 
buigzaam wordt. Tegen de acbterkant is ecn uit
neembare wand geplaatst van spaanderplaat, waar
op de stronk is gesch roefd . Verlichting en ver· 
warming bestaan uit een 10 W. TL-buis en twee 
gloeilampen in reflectors, respectievelijk 25 en 40 
W. In de voorkant loopt een schui fru it in een 
ook weer gelijmde p.v.c.-rail. Tevens is het ter· 
rarium te openen via een ruit in de kap, waardoor 
voederen zowel van voren a ls van boven moge
lijk is. 

Hij vraagt de !eden d ie in deze streek woncn en 
die belangstelling hebben voor het lidmaatschap 
van een eigen werkgroep en voor de daarmede 
gepaard gaande activiteiten, zich met hem in ver
binding te stellen (tel. 040 · 2 46 26 ) . 
Wij wensen de heer Reijngoud gaarne suces met 
dit loffelijke ini tiat ief. 
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Pleidooi "t·oor het warm -voehtige woonkamer-terrarium 

door W. N. Polder, Suriname 

'Oerwoudterrarium' en 'tropisch regenwoudterra
rium' zijn meer gebruikelijke namen voor hetzelfde. 
Ze zijn niet erg juist, omdat de meest typische 
elementen van bet tropisch regenbos, de grote 
bomen, in onze kamerterraria nu eenmaal moeten 
ontbreken. 

Wanneer kunnen wij een willekeurig dier in ge
vangenschap in Ieven houden en zich Iaten voort
planten? Als we alle voor dat dier belangrijke 
factoren uit bet natuuclijk milieu kennen en ... 
dit kunnen imiteren. 

De eerste moeilijkheid is bet kennen van bet 
milieu. Het kan zijn, dat een of meer voor dat 
dier wezenlijke factoren door ons niet onderkend, 
niet gezien worden. Andersom kunnen ook door 
de mens belangrijk geachte factoren voor bet dier 
van weinig of geen betekenis blijken. Een voor
beeld van bet eerste geval: hamsters bleken in 
de ronde schalen, waarin muizen zich goed ver
menigvuldigden, niet te tieren. Zij hebben een hoek 
om hun uitwerpselen te deponeren beslist nodig. 
Een voorbeeld van bet tweede geval: bepaalde 
Afrikaanse meervallen, nachtdieren, negeerden bet 
fraaie kienhouthol dat ik voor hen gemaakt had. 
Wei kcopen de dieren onder een in bet aquarium 
gelegd glasplaatje. Het hoi hoefde niet danker te 
zijn, maar bet moest nauw zijn, zodat de dieren 
met hun lichaam de wanden raakten. 

Een goed beeld van de eisen, die een dier aan 
zijn milieu stelt en van de factoren in dat milieu 
krijgen we slechts door gedurende lange perioden 
in de natuur waar te nemen en te meten. 
Metingen van bijv. de temperatuur in de loop van 
de dag, de nacht, de maand, bet jaar op de p/aal
sm u·aar hel dier zich bevindl. Oat geeft uit
komsten die met de gegevens van de weerstations 
nauwelijks vergelijkbaar zijn. Als, wat ik eens in 
'LACERTA' las, uit bet feit dat een leguaantje 
afkomstig is uit bet Zuidbraziliaanse bergland, 
waar de gemiddelde jaartemperatuur lager is dan 
bijv. in Rio, geconcludeerd wordt, dat bet dier 
niet zoveel warmte nodig heeft, is dat een onge
oocloofde conclusie. Het omgekeerde zou wei 
eens bet geval kunnen zijn, althans... gedurende 
enige tijd per dag en per seizoen. Het gaat er 
immers om, hoe warm of koud de plekken zijn 
die bet dier opzoekt. Als U bedenkt dat op een 
Nederlandse duinhelling bij de grond een tem
peratuur van 60° C kan heersen, dan weet U, dat 
maandgemiddelden op 1 m hoven de bodem nog 
niet veel zeggen. In bet terrarium zit Phyllome
dusa vaak hoven op de bladeren, dicht bij de 
lampen. Betekent dat, dat ze in de natuur in de 
zon zitten? En zo ja, hoe warm is dat plekje dan 
en hoe lang houden ze dat vol en doen ze dat 
in aile seizoenen? Van dit soort dingen weten we 
nog maar weinig. 
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De tweede moeilijkheid is: kunnen we de ons 
bekende factoren in bet terrarium nabootsen? De 
techniek stelt ons in staat op dit terrein veel te 
presteren, maar lang niet alles. Lam pen bijv. met 
dezelfde intensiteit en dezelfde verhoudingen in 
bet spectrum als bet zonlicht, bestaan niet. W el 
kunnen we met een combinatie van verschillende 
soorten lampen een benadering van bet zonlicht 
krijgen, maar wat kost dat en waar plaatscn we 
al die lam pen? Het zelfde geldt voor luchtdro
gers, ventilatoren, pompen voor stromend water, 
koelinstallaties. In dierentuinen kan met deze 
apparaten al veel bereikt worden en we moeten 
nieuwsgierig zijn naar de resultaten, maar de 
huiskamer en de portemonnee leggen ons (meest
al) beperkingen op. 
Een vrijwel constant milieu is bet gemakkelijkst 
te realiseren. 
Ik ken slechts een landschapstype, waarin de drie 
belangrijke factoren Iicht, temperatuur en voch
tigheid gedurende bet hele jaar binnen nauwe 
grenzen constant zijn. Oat is bet tropisch laag
landbos (ben eden de boomkruinen althans). 
Licht: de intensiteit van bet zonlicht in open 
terrein in de tropen is zo groot, dat nadoen prac
tisch onmogelijk is. We komen met onze lampen 
maar net aan bet halfdonker van bet bos toe. 
Stralingswarmte kunnen we wei geven, doch na
tuuclijk U.V. niet. 
T emperalllllr: een temperatuur van 20-30° C is 
eenvoudig te handhaven. Zeer hoge temperaturen 
worden al lastiger. Lage temperaturen kunt U in 
de woonkamer niet bereiken, om van een dage
lijkse afwisseling tussen hoge dag- en lage nacht
temperaturen ( woestijnen en step pen) maar te 
zwijgen. Ook warme en koude seizoenen (ge
matigde streken, Nederland) zijn moeilijk te re
aliseren. 
Vochtigheid: een hoge luchtvochtigheid en een 
natte bodem zijn niet moeilijk te realiseren. Droge 
Iucht is in Nederland al minder eenvoudig. Een 
afwisseling van droge Iucht overdag met vochtige 
nachtlucht, soms met sterke dauwvorming (som
mige aan zee grenzende droogtegebieden: Namib) 
welhaast ondoenlijk. 
Een 'oerwoudterrarium' met vrij weinig Iicht, een 
temperatuur van 20·30° C en een hoge luchtvoch
tigheid, komt wat deze drie factoren betreft 
tamelijk goed met de natuur overeen. Van een 
'woestijnterrarium' kan dat niet beweerd worden. 
VOORDELEN 
Als kamerterrarium heeft bet vochtig-warme ter
rarium bet grote voordeel, dat ons een uitge
breid assortiment planten ter beschikking staat. 
De terraria behoeven geenszins eenvormig te 
worden. Bovendien is bet terrarium door de vege
tatie ook zonder dieren al zeer aantrekkelijk. In
gewikkelde verwacmingsinstallaties en minder 
fraaie warmtestralers zijn overbodig. Het energie
verbruik is gering. 



NADELEN 
Het vochtige milieu stelt zware eisen aan het ma
teriaal en de isolatie van electrische leidingen, enz. 
De moderne kunststoffen maken echter vee! mo
gelijk. Een groter bezwaar is, dat echte oerwoud
dieren haast nooit te koop zijn. Altijd worden 
ons vele droogtedieren aangeboden, maar de tro
pische amfibieen bijv. komen slechts zelden op 
de lijsten voor. Omdat deze dieren geen grote 
hitte verdragen, is het transport moeilijk. 
Laten we hopen, dat de vraag zo groot wordt, 
dat de exporteurs er hun best op zullen gaan doen. 
Als we zien, wat er al gepresteerd wordt met 
lastige dieren als koraalvissen, kunnen we ver
wachten dat de moeilijkheden wei oplosbaar zul
len zijn. 
BIOLOGISCHE EISEN, ESTHETICA EN 
TECHNIEK 
Een kamerterrarium is een synthese van biolo
gische eisen, techniek en esthetica. Wat de bio
logic betreft moet men proberen risico"s te 
vermijden. Men gebruike derhalve geen materialen 
als zink en koper, en weinig cement. Een rots
achterwand kan wei, maar dan van poreuze na
tuursteen, bijv. rode lava, die met de tijd gaat 
begroeien met mossen, varentjes en wieren. Geen 
steengaas met gekleurd cement! Oat blijft er 
trouwens onnatuurlijk uitzien. De beste oplossing 
is mijns inziens een turfachterwand. Voor de ver
vaardiging leze men "HET AQUARIUM", 33e 
jrg. no 3, september 1962. De hoeveelheid bo
demgrond moet minimaal zijn, (d.w.z. niet meer 
dan het beetje dat de planten nodig hebben) om 
rotting te voorkomen. Turf is het geschikte op
vulmateriaal, dat fraai kan bemossen en dat een
voudig onder de kraan van uitwerpselen te ont
doen is. Maakt U een afvoer in de bodem, waar 
een emmer onder gezet kan worden. Door recht
streeks uit de kraan en boiler of geyser, of met be
hulp van een emmer hoven op het terrarium 
d.m.v. een slang de planten krachtig schoon te 

spuiten, vooral de kokers van de bromelia"s, 
kunt U de zaak dan danig opfrissen. Stortregens 
komen in de natuur ook veelvuldig voor! 
Gaasdeuren en gaasstroken in de zijwanden voor 
luchtverversing zijn (gelukkig, want ze zijn zo 
lelijk) overbodig bij een goede plantengroei. De 
planten produceren dan immers voldoende zuur
stof. Met een aantal gaatjes in de lichtkap hoven 
de T.L.-buizen en een smalle spleet of rij gaatjes 
onder tangs de voorruit, ontstaat een langs de 
ruit trekkende luchtstroom, die meehelpt het be
slaan te verminderen. Door die onder binnen
stromende Iucht er met behulp van de voorscha
kelapparaten verwarmd in te 'duwen' blijft de 
ruit nog beter droog. 
Vele terraria zijn te hoog en/of te zwaar gecon
strueerd. Staat een hoog terrarium in een Iichte 
kamer, dan zullen de planten op de bodem het 
.wei doen, maar 's avonds kunnen de lampen 
hoogstens de bovenste helft behoorlijk verlichten. 
De tegenstelling tussen het helder verlichte bo
venste deel en de sombere onderste helft is niet 
erg mooi. Het terrarium is dan geen eenheid meer. 
Ga bij voorkeur niet hoven de 1 m hoogte. Wat 
de constructie betreft, het is geen kunst om een 
stevig geheel te maken. De kunst is, om zoveel 
weg te Iaten, zo rank te bouwen, dat het construe
tie£ nog juist verantwoord is. Waarom doen som
mige terraria mij altijd aan een leeggelopen 
aquarium denken? Het terrarium zonder zijstijlen 
is zoveel sierlijker. Nieuw is het idee niet, al be
gint het pas de laatste tijd door te dringen. Men 
leze de artikelen van P.H. Stettler in D.A.T.Z. 
12e jrg. 1959. Misschien kan de redaktie ze eens 
plaatsen? 
Tenslotte: hazelwormen doen het uitstekend in 
het vochtig-warme terrarium en een kamsalaman
der leefde vele jaren bij temperaturen van 25-30° C 
overdag (het dier zoekt daarbij de droogste plek
jes op), waarmee ik maar zeggen wil, dat we nog 
ver verwijderd zijn van het: 'zo moet het". 

Doeltreffende bestrijdiug -van nitwendige J)&rasieten 

door G. Re(/nfloud, dlerennrls, Elndho.,en 

Nu het seizoen weer is aangebroken waarin we 
volop gelegenheid hebben nieuwe dieren aan 
te schaffen, lijkt het mij nuttig U iets te vertellen 
over de bestrijding van uitwendige parasieten bij 
deze dieren. 
Immers, het komt nogal eens voor dat slangen 
besmet zijn met teken, evenals hagedissen e.d. 
Ook mijten treffen we vaak aan. 
Afgezien van het gevaar dat deze parasieten over
gaan op andere in het terrarium aanwezige die
reo, kunnen ze ook ziektes verspreiden. 
Teken kunnen we - daar het aantal meestal niet zo 
groot is - het beste manueel verwijderen door er 
met een vinger over te rollen tot de teek los
laat. Zo nodig kunnen we de parasiet aanstip
pen met wat ether of benzine, waarna het dier in 
de regel na enige tijd afvalt. 
Met de bekende rode bloedluis gaat het minder 
gemakkelijk. 

Deze luis is een mijt (Acarina) ter grootte van een 
speldepunt en meestal waar te nemen op de huid 
van oksel, lies, buik, ogen, inplanting van de staart. 
Zijn de reptielen besmet met een groot aantal van 
deze dieren, dan kan dit leiden tot ernstige bloed
armoede. Ook zijn de dieren onrustig, slapen 
slecht, gaan in conditie achteruit en zijn vaak over
dag minder actief. Deze parasiet kan ook over
gaan op de mens, alhoewel slechts tijdelijk, daar 
al deze parasieten sterk gastheerspecifiek zijn. 
Bij de mens veroorzaakt deze mijt heftige jeuk en 
huiduitslag. 
Bestrijdh1g 
Onder veel liefhebbers heerst de mening dat deze 
parasieten het best bestreden kunnen worden door 
de huid te penselen met slaolie, paraffine, ja zelfs 
met boter of stroop ... 
Stelt U zich eens voor zo'n ingevet dier in een 
terrarium met wat bosgrond, mos, enz .... 
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Het bezorgt mij altijd koude rillingen en doet mij 
den ken aan de tijd van de 'Haarlemmer olie .. .' 
Waarom al dat getob? Er bestaan zoveel middelen 
die werkelijk helpen. Een van deze middelen is 
een fosforzure dimethylester, het z.g. ueguvo11. 
Neguvon is een zwakruikend, wit, in water goed 
oplosbaar krista llijn poeder. H et is in de handel 
i.d.v.v. poeder, tabletten en suspensie. Mertens
( 1965) wijst er op dat een oplossing van 1,5% 
zonder nadelige gevolgen door slangen wordt ver
dragen. Zelfs een beplant terrarium bleek na ver
stuiven van de oplossing vrij van mijten te zijn, 
terwijl het plantenbestand er niet onder geleden 
had. De vernevelde oplossing blijkt zelfs 14 
dagen lang werkzaam te zijn . 
Francke ( 1964 ) geeft aan dat zelfs inwendige 
toediening van het middel bij een Ch<1ma/eo 
omtaleti gecn nadelige gevolgen heeft. 
Ook lacertiden verdragen het goed. 
Volgens Lehmann ( 1967) kan het Ianger dan 7 
uur blootstellen aan een bad van 2% neguvon bij 
reptielen de dood veroorzaken, terwij 1 een 24 uur 
durend verblijf in een 0,2% oplossing geen gevaar 
oplevert. 
Mijn persoon lijke ervaring is, dat vernevelcn van 
een 1,5% op lossing geen nadelige gevo lgen heeft 
gehad voor Lacerta rtgilis, L. viridis, diverse soor
tcn van he t ges lacht Ano lis, evenals gecko's, 
phelsuma's en leguanen. 
Zelfs het oplikken van de vloeistof gaf geen ver
schijnselen. 
Mijn advies is dan ook a.v. te handelen. 

Nieuw <~rmgekochte diereu 
Ieder dier afzonderlijk in een linnen zakje onder
dompelen in een 0,2% oplossing van neguvon. 
Men laat het dier gedurende 4 uur in dit vochtige 
zakje. Daarna wordt het dier overgebracht in een 
quarantaine-terrarium voor ongeveer 3 weken, 
waarin men het dier kan ontwormen, observeren 
omtrent voedsel- en drankopname, enz. 
BeSTnelle terr<1ria 
Zonder iets te veranderen aan de inrichting, of de 
dieren eruit te halen, kan men vernevelen met 
een 1,5% oplossing van neguvon. 
Bij ernstige besmetting wordt na 7 dagen nog 
eens gespoten. 
W ilt U in grote ruimten vernevelen ( ik denk hier
bij aan kassen b.v.) dan client U wei bijzondere 
maatrcgelen te treffen voor Uw eigen veiligheid 
en die van anderen, aangczien het middel niet 
geheel ongevaarlijk is. Ook het bewaren op plaat
sen in de buurt van levensmiddelen of binnen het 
bereik van kinderen client men te vermijden. 
Tenslotte wil ik U nog vermelden dat het middel 
verkrijgbaar is bij Uw dierenarts. 
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Mijn slangente••rarium 

door C. Koster"'""• Jlenlo foto vau de scbrijver 
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Onlangs heb ik enkele jaargangen van 'Lacerta' 
doorgesnuffeld. D aarbij viel het me op dat er 
relatief weinig artikelen over slangen in te vinden 
waren. Dit feit, en de oproep van onze redak
teur om kopij zijn aanleidingen voor mij om u 
iets over mijn slangenterrarium te vertellen. 
De maten van het terrarium zij n 150x70x100 em, 
(breedte, d iepte, hoogte) waar bovenop dan nog 
een lichtkap van 15 em. 
Het bestaat ui t een reehthoekig geraamte van 
hoekijzer (3 em) , waarin een 15 em hoge, water
dichte ijzeren bak zit. D eze bak wordt door een 
15 em hoog waterdicht schot in twee delen ver
deeld van 83 en 67 em. In elk gedeelte bevindt 
zieh in de bodem een afvoerpijpje. Om overheve
len van water van de ene bak in de andere te 
voorkomen heb ik over de hele lengte van het 
schot tussen platte stenen en het schot een laag 
kiezel aangebracht. In het gedeelte van 8 3 em is 
de vijver gemaakt. In de andere bak staan de 
planten op een laag kiezel. De achterwand is ge
maakt van hardboard, waarop op de bekende rna-
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nier een dun laagje cement is aangebracht (board 
plat op de grond met de ruwe zijde naar boven 
en deze insmeren met vrij natte cement met zand 
( 1 : 2); de volgende dag is het geheel droog 
waarna de wand rechtop gezet kan worden). Op 
deze achterwand heb ik kurkschors aangebracht. 
Zo ontstaat een decoratieve, Iichte, gemakkelijk 
hanteerbare en eenvoudig te vervaardigen achter
wand. In een van de zijkanten heb ik een stuk 
horregaas van 70 x 30 em gemaakt. Boven in de 
lichtkap is over de gehele lengte gaas aangebracht, 
dat met een stuk board kan worden afgedekt. 
Als verlichting gebruik ik twee T.L.-lampen: een 
gro-lux van 20 w en een gewone buis van 15 w. 
Een paar uur per dag brandt een verwarmings
lamp van 150 W, waaronder de dieren graag 
zonnen. 
De bevolking van mijn terrarium bestaat uit twee 
Nalrix er)'lhrogaster, een Natrix martra, een Tham
nophis sauri111s Jim1e, een T hamnophis saurilru 
proximru, een Thamnophis sirlalis sirtalis en 
twee groene leguanen (lg11ana igr1ana). 
Het grootste dier is de Thamnophis sirtalis sir/a
lis. Deze is ruim een meter lang (zijn hemd is 
109 em). In het begin heb ik haar niet veel zien 
eten, maar nu eet ze kikkers en visjes uit de hand. 
Het is een nieuwsgierig dier dat er onmiddellijk 
bij is als ik in het terrarium bezig ben. Bijten 
doet ze nooit. Ze is mijn enige slang die door 
haar gewicht de planten krombuigt. Ze bescha
digt ze echter nooit; de wegvluchtende kikkers 
brengen meer schade aan. Ze is een forse, be
weeglijke slang die veel zwemt. 
De slang die dan in grootte volgt is een Natrix 
er)'lhrogaster. Deze slang is vrij foes gebouwd in 
vergelijk met andere thamnophis-soorten van haar 
lengte. Het is een fraai dier met een donker
bruine rug en een rood-wit geblokte buik. Zij is 
een goede eetster die in de vijver op jacht gaat 
zodra de verwarmingslamp uit is. Kikkers, kikker
larven en visjes worden heel graag gegeten. Ook 
heb ik haar wei eens betrapt op het eten van ecn 
voor de salamanders bestemde regenworm. Het 
andere exemplaar van deze soort dat ik bezit heb 
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ik nog niet zo lang. Het is 25 em lang, zeer 
mooi getekend en eet met graagte kleine kikker
tjes. 
Dan heb ik nog een Thamnophis sa~~rit11s proxi
nuts, die niet zo foes is gebouwd als Natrix er;·
throgaster, fluweelzwarte banen heeft en een fijn 
rood streepje in de gele zijstrepen. Ook zij is een 
goede eetster die binnen 24 uur nadat ik haar 
had gekocht al drie flinke kikkers op had. Type
.rend voor deze slang is dat ze bijna altijd een 
kikker bij zijn achterpoten grijpt en hem dan 
achterstevoren naar binnen werkt; andere slangen 
manouvreren altijd net zolang tot ze een kikker 
van voren beet hebben. Veeder is het me opge
vallen dat de prooikikkers aileen even tegen
spartelen, maar zich dan lijdzaam Iaten opeten en 
tot het laatst toe rustig doorgaan met ademen en 
rondkijken. Voordat ze echter gegrepen worden 
springen ze in paniek weg wanneer er een slang 
nadert. 
De eerste slang die ik bezat en nog steeds bezit 
is een Thamnophis sa11ritru Iinne, een fijngebouwd 
dier en een matig eter die evenals de vorige een 
enkele keer in de vijver zwemt. Het is een vrij 
schuwe slang. 
Als laatste slang bezit ik nog een Natrix martra. 
Het is een jong dier dat zijn staart mist. Toen ik 
haar pas had mistte ze haar staart merkbaar bij 
het klimmen en zwemmen, maar nu is ze eraan 
gewend. Ze is dol op kleine kikkers, kikkerlar
ven en visjes, die ze zeer handig weet te vangen. 
Met zijn allen eten deze slangen heel wat kikkers; 
ik kan er echter voldoende vangen en bovendien 
zijn ze gemakkelijk te kweken; dit voorjaar haalde 
ik wat dril uit de sloot en gaf de uitgekomen 
larven tetramin, waardoor ze als kool groeiden. 
Mijn zelf gekweekte kikkertjes groeiden heel wat 
harder dan hun broertjes in de sloot! 
De twee leguanen tenslotte eten sla, andijvie, 
bloemen, vruchten, enz. Ze worden door mijn 
vrouw erg verwend: ze aait ze en laat ze vaak 
in de kamer rondlopen. Al met al vereist mijn 
·terrarium met zijn grote dieren minder zorg dan 
het terrarium van mijn vrouw met zijn insekten
eters (smaragd- en duinhagedissen)! 
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Aantekeningen over amfibieen en reptielen in Suriname 
deel XII (slot) 

door lr. F. C. d'.tfudretseh, ..4merongen 

FAMILIE: ILYSIIDAE (rolslangen) 

KRAALSLANG (1/ysia scytale (L.)J (T = 
krarasneki). 
Deze onsehuldige slang moet niet verward worden 
met de giftige koraalslang. 
Een aantal malen heb ik deze opvallend getekende 
slang in het binnenland gezien. De eerste keer 
zag ik wat bewegen op de grand en bij naderbij 
komen stak er een rood-zwart en wit stokje uit 
het gras omhoog, aan de punt iets verdikt. Het 
zou best een soort zwam geweest kunnen zijn, 
maar het was een krarasneki. 
De kop is klein en ovaalrond van vorm, eremewit 
van voren en van onderen. Hierop volgt een 
(ietsje blauwig glanzende) zwarte dwarsband, 
waarin de ronde zwarte ogen geplaatst zijn, dan 
een bredere, eremewitte band en vervolgens weer 
zwart. Het lijf is koraalrood met condom banden: 
zwart-eremewit-zwart, tot aan het einde van de 

Naschri/1 
Met dit kleine artikeltie, dat er i11 het t'orige 
munmer iuist niet meer bij kon, besluitetl wij de 
hijzonder interessatlle artikeJenreeks vatJ de hatld 
t•an Jr. F. C. d' Artdrelsch, Ot'er amfibieen etl rep
tieleu in Suriname. Gaame zeggen wij de heer 
d' Audretsch ook langs deze weg nogmaals dank 

UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN 

AQUA TERRA 3/1968 
Eleren van Elaphe sltula 
door Carlo Marchetti 
Een kort verslag van het 'uitbroeden' van de eieren 
van deze slang, met gegevens over de duur, de om
standigheden en de eerste levensweken van de jonge 
slangen. 

IDEM 4/1968 
Norops auratus 
door Aldo Olexa 

Een fraai geillustreerd artikel over het houden van 
de bekende grasanolis In het terrarium, inclusief het 
grootbrengen van in gevangenschap geboren na
komelingschap. 

DATZ 4/1968 

Waarnemlngen over In gevangenschap levende Gila
Monsters 
door Ludwig Trutnau 

Een interessant en gedegen verslag, met fraaie toto's, 
over het gedrag van Heloderma suspectum, bater 
bekend als Gila-monster, zo genoemd omdat deze 
zeer bljzondere hagedis veel voorkomt langs de Gila 
rivier in Zuid West Arizona. Het bijzondere van dit 
dier schullt In het felt, dat het de enige giftige hage
dis is, terwijl bovendien in tegenstelling tot de 
slangen, het gifapparaat In de onderkaak ligt. Volgens 
de schrijver bestaat tegen de beet van deze hage
dis, die overlgens ultsluitend in geval van nood 
agressief schijnt te zijn, nog geen serum. 
Een bijzonder dier dus, dat zlch voornamelijk met 
eleren van hagedissen of vogels voedt, in hoofd
zaak in de scnemering en 's nachts actief is en 
waaraan verder als terrarlumdier volgens de beschrij
ving welnlg te beleven valt. 

Onbestelbaar retour: 
G. Wayers, J. in 't Veldstraat 30, Rotterdam 
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staart, die in rood eindigt, toe. De zwarte ringen 
zijn op de rug het breedst en op de buik het 
smalst, de small ere witte ( evenals de rode grond
kleur, die als ring dus het breedste is) zijn juist 
op de rug iets smaller dan op de buikzijde. 
Ik zag eens twee exemplaren bij elkaar. De een, 
81 em lang, telde 14 zwart-wit-zwart ringen en 
de ander, 83 em lang, had er maar 11. Bij de 
14-rings begon de staart in het wit van de op 
2 na aehterste ring en bij de 11-rings in de op 
1 na laatste witte ring. Vermoedelijk hebben we 
hier te maken met een geslaehtsversehil. Bij 
beide exemplaren nam de kop 25 mm van de 
lengte in en bedroeg de doorsnede 15 mm. 
Een andere keer ving ik er een met 13 zwart-wit
zwart ringen; een vast getal sehijnt hiervoor dus 
niet te bestaan. 

t'oor zijn waardevolle bijdragen aan om blad. Wij 
u•illetl niet t1alatet1 in deze datlk ook te betrekketl 
de herm Drs. M. S. Hoogmoed en W. Bergmatu, 
die als /eden t'an de redactieraad, de kopij waar 
nodig bewerkten, completeerdeu en vatl commetl
Jaar t'oorzageu. 
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