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Zoals reeds in het vorige nummer in de vorm van een 
rectificatie ward vermeld, is in uitgave No. 9 van de 
lopende jaargang (juni), abusievelijk een verkeerde 
voorplaat opgenomen. Het was namelijk een afbeel
ding van Ophisops elegans (de slangenoog hagedis). 
Ditmaal de juiste afbeelding van Acanthodactylus 
erythrurus. Voor de beschrijving van deze hagedis 
zij verwezen naar pag. 70 van het juni-nummer. 

Red. 

Het nieutee terrariumboek 

Onder deze titel is onlangs de Elsevierpocket 
U 56 verschenen, zijnde een vertaling van een 
Duits boek van de hand van Helga Menzei
Tettenborn. De vertaling en Nederlandse be
werking zijn verzorgd door ons lid J. Honders, 
die daarbij kennelijk niet over een nacht ijs 
is gegaan. 
Aan de schaarse Nederlandse literatuur op 
dit gebied is aldus een handzaam, leerzaam 
en bijzonder fraai geillustreerd boekje toe
gevoegd, dat aan aile terrariumhouders kan 
worden aanbevolen. De prijs bedraagt slechts 
f 4,90, bij een omvang van 192 pagina's, niet 
minder dan 35 gekleurde afbeeldingen, vele 
zwart/wit illustraties en een register van zowel 
Nederlandse als latijnse namen der bespro
ken dieren en planten. Het geheel is systems
tisch opgezet, waarbij na een bespreking van 
amfibieen en reptielen, aanwijzingen volgen 
over de beplanting en bouw van het kamer
en buitenterrarium. Ook wordt nag aandacht 
besteed aan de keuze van terrariumdieren, 
aan het voedsel en san ziekteverschijnselen. 
Uiteraard kon in dit bestek niet naar volledig
heid worden gestreefd, maar de gemaakte 
keuze en de populair-wetenschappelijke be
handeling van bepaalde onderwerpen, kan bij
zonder geslaagd worden geacht, niet aileen 
voor de beginner, maar ook voor de gevor
derde terrariumhouder. Wij vinden het ver
heugend, dat ook aan onze inheemse amfi
bieen en reptielen (door de bewerker?) een 
ruime plaats is toebedeeld. 
Nogmaals: een voor al onze lezers aanbe
volen boek dat tevens uitstekend kan worden 
gebruikt voor vrienden en kennissen die mo
gelijk terrariumhouders zouden willen worden! 

Red. 

VRAAG EN AANBOD 

Te koop aangeboden jonge kaalman (± 50 em) en 
2 waterschildpadden (± 15 em) llefst tesamen. 
W. M. L. Bleeker, Celciuslaan 58, IJmuiden. 
Tel. 02550-64 04. 



W at denkt een kikke1.• ervau ? 

doo r dr•. C. G. G. """ /tllerlo. itlnnstrlclot 

lu em brief bij het hierouder volgeude artikeltie 
srhrijft de auteur o.a.: 
'het iJ miju bedoeliug om eeu bijdmge te le11ereu 
aau het verleveudigeu, zo U wilt populariJereu. 
vatt het Verenigiugsorgaau, tt•aarom, als ik goed 
beu iugelicht, sommige ledeu gevraagd hebbeu, 
ofschoou ik de weteiiJchappelijke artikeleu ook 
zeer op prijs stel. 
Het bl<td zal m.i., beter gaau fuu ctioueren als het 
mede eeu plaats wordt waar de ledeu elkaar kun
ueu outmoeteu en iu dismssie tredeu over zakeu 
de herpetologie e/1 de terrariumkuude betrelfende. 
Het is dau ook belaugrijk, dtll reacties op artike
len en iuitiatietJeu vaker via het blad gaan lope11 
e11 uiet uitJiuiteud de schrijvers bereike11. Ee11 
dergelijke gedachtellwiiieliug zolf door de redactie 
geleid krm11e11 worden, waarbij zo nodig specialis
teu te IJIIIp geroepeu krnmeu tL"Ordeu.' 
De redttctie sluit zich hierbij gatmte tlf111 eu zou 
uiets liever zien dan dat iu het eerstvolge11de 
uummer eeu uiemue rlfbriek kou II'Orden geopeud, 
waariu de /ede11 die op t•oreuJ/aa11{/e mggesrie iu
gaau, het woord krijgeu! 

Red. 

Hebt U dat ook wei eens, dat U, mijmerend bij 
uw kikkerkast en met welgevallen de eigenwijze 
kopjes van enkele boomkikkertjes bekijkend, die 
pienter de bewegingen van een vlieg volgen, zich 
afvmagt: heb ik het wei juist als ik uit bet feit, 
dat een pad ontelbare keren in een tot beweging 
gebracht luciferhoutje hapt concludeer dat bet een 
stompzinnig dier is? 
Op een bijeenkomst van de \Xferkgroep Limburg 
kwam deze vraag toevallig ter sprake, maar in 
plaats van een oplossing vonden we nieuwe na
gen: 

zijn kikkers bijziend ? 
- zijn kikkers verziend ? 
- zijn er voor hen ·vage gebieden· als gevolg van 
het beperkte accomodatievermogen van de oog
lens, ondanks het vermogen tot pupilvernauwing? 
Grijpen ze daarom naar luci ferhoutjes, omdat ze, 
in het vage liggend, niet herkend kunnen worden? 
Hoe zit d it alles? Kent een van de lezers weten
schappelijke studies over deze materie? Geeft U, 
liefst via ons verenigingsblad, cens antwoord! 

Een tweede probleem, dat m.i. nog interessanter is, 
luidt: kunnen kikkers onderscheid rna ken? Wordt 
het waargenomene 'denkend" vcrwerkt ? Is er meer 
dan een !outer mechanische reactie: netvliesbeeld 
van bewegend klein ding ... zenuwseinen ... tong 
uitslaan? 
Ikzelf had een ervaring welke mij deed conclude
ren dat kikkers (Hyla arborea) wei degelijk in 
staat zijn tot interpretatie van het door hen waar
genomene, blij kens hun gedrag in de hieronder 
beschreven situatie. 
In een terrarium met diverse hagedissen ( Auolis 

Foto ]. Jacobs Hyla arbo1·ea 

caroliueusiJ, diverse Lacerta's) worden twee gms
slangetjes (Opheodr)'S aestivus) losgelaten, die 
bedaard over takken en p lanten g lijden. De boom
kikkers zien deze dieren naderen en geraken ogen
blikkelijk in panische angst, ze springen zich bijna 
dood tegen de ruiten, terwijl dezelfde diertjes de 
hagedissen rustig over zich been Iaten !open. De 
angst verdwijnt ook na enkele weken niet, terwijl 
de slangetjes zich toch voorbeeldig gedragen. Pas 
geruime tijd nadat de slangetjes verdwenen zijn, 
zij hebben twce maanden in bet terrarium ge
leefd , gaan de kikkertjes zich weer 'onbezorgd' 
door het terrarium bewegen. 
DUS: indien bier geen reukgewaarwordingen mee
spelen, blijkt hieruit dat kikkers onderscheid rna
ken tussen een lopende hagedis en een glijdend 
slangetje, of . . . is er nog een andere verklaring 
mogelijk? 
Hebt U soortgelijke ervaringen ? Wat denkt U 
ervan ? 
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Polo van A. v. d. Nieu111enbuizw Rana erytbraea 

Enige ervaringen met de Roodoorkikker 
(Rana erytltraea) 

Th . CorneU .. e n , llaarlen 

Via de Firma Seket, Ten Katestraat 16, Amster-' 
dam, die reeds voor vele bijzondere importen heeft 
gezorgd, kreeg ik enige exemplaren van de Rood
oorkikker ( Ram1 erythraea) in handen, die naar 
mijn ervaring een van de mooiste en tevens een 
van de gemakkelijkst te houden waterkikkers is, 
mits men aan enkele voorwaarden voldoet. 
De Roodoorkikker, die voorkomt in Zuidoost
Azie - het dier op bovenstaande foto is afkomstig 
uit Thailand (verzonden uit Bangkok) maar het 
op de volgende pagina afgebeelde exemplaar is, 
volgens de maker van de foto, afkomstig uit India 
(Bombay) - heeft zijn naam te danken aan de 
typische lila-rode, maar veel vaker: bronsbruine 
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kleur van de brede randzone van het tympanum 
(gehoorvlies). Het m iddenveld van het tympanum 
is echter altijd helder groen van kleur (zie fo to's). 
Een andere bijzonderheid van deze kikker zijn de 
zeer buigzame ietwat verbrede toppen van vingers 
en tcnen, welke buigzaamheid gebruikt wordt om 
houvast te hebben aan het minste of geringste 
richeltje of ander uitsteeksel. Ik ben het dan ook 
beslist niet eens met de vermeld ing in Klingel
hoffer's 'Terrarienkunde' (IJ -blz. 127): 'Der fast 
8 em lang werdende Frosch besitzt H aftscheiben, 
die ihn befahigen, an den G lasscheiben seines 
Behiilters emporzuklettern .' In de a llereerste plaats 
bezit de Roodoorkikker geen hechtschijfjes: de 



:mu1 erytbraea II 

H yla-achtige bouw van de vinger- en teentoppen 
wordt gesuggereerd indien het dier met sterk ge
bogen toppen houvast zoekt. Worden deze top
pen niet gebogen, dan blij kt er van de zogenaam
de verbreding weinig (wei iets) over te blijven: 
zie de linkerachterpoot van het op deze biz. afge
beelde dier in vergelijking met aile andere poten 
op beide foto"s. D e Roodoorkikker heeft beslist 
geen hechtschijfjes en is niet in staat om - zoals 
bij v. een Hyla dat kan - tegen een ruit omhoog 
te klimmen. Deze vermelding berust dan ook 
waarsch ijnlijk op een verkeerde waarneming: de 
Roodoorkikker is namelijk wei in staat om zich 
in een hoek van het terrarium tegen twee haaks 
op elkaar staande ruiten omhoog te werken. 
Maar dat zegt niets, want daartoe is zelfs de 
Gewone pad B11jo bufo in staat en mijn zoontje 
kan het ook in de tuinpoort ... en heiden hebben 
beslist geen hechtschijfjes! Afgezien daarvan moet 
gezegd worden, dat de Roodoorkikker in het ter-

Polo vau j. j. vmt Raam 

rarium een geweldig geroutineerde klimmer blijkt 
te zijn, die • evenals het Vuurbuikpadje ( Bombiua 
t'ariegata) en de Rugstreeppad ( B11jo calamita}, 
beide eveneens bodemdieren, - dikwij ls meer hoven 
in het terrarium op boomtakken verblijf houdt, 
dan op de bodem. 
Toch zijn Roodoorkikkers echte aan het water 
gebonden kikkers (zie de volledig ontwikkelde 
zwemvliezen aan de achterpoten van het linker 
dier) die zich blijkens Prof. Mertens· waarnemin
gen in de vrije natuur nooit ver van d it water ver
w ijderen. Zo zag hij ze van hoven het water uit
stekende bladeren, waarop zij gaarne vertoefden 
( zonnebad ! ) in grote sprongen over het water
oppervlak springen ( en dat kunnen ze enorm) . .. 
zonder in het water weg te zinken! 
Dit nu heb ik - tot mijn stomme verbazing -
zelf ook een keer gezien: Ik had de dieren net 
gekocht en thuisgekomen liet ik het bad halfvol 
lauw water !open en keerde toen bet emmertj e 
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met Roodoorkikkers boven het bad om. De kik
kers hupten echter met zijn allen over het water
oppervlak . . . alsof het helemaal geen water was 
. . . en sprongen met een boog over de rand van 
het bad de badkamer in . . . Ik wist niet wat ik 
zag! Doordat ik me de in 'KlingelhOffer' opge
nomen passage van Prof. Mertens vaag herinnerde, 
wist ik - na het opzoeken daarvan - meteen de 
naam van de dieren: ... Roodoorkikkers ... en ik 
vergeet het van mijn Ieven niet meer. 
Je vraagt je af waarom ze dat doen . . . misschien 
om snel weg te komen ... maar in de vrije natuur 
lijkt me onderduiken een veiliger manier om te 
ontsnappen aan 'over land' naderend gevaar. 
Misschien willen ze niet helemaal nat worden 
en afkoelen ... want ze blijken een grote behoefte 
aan warmte (en zon) te hebben. Daarom zijn 
deze toch echte bodemdieren wellicht zo vaak 
boven in het terrarium vlak onder de hete stra
lingslamp te vinden. Ze zitten bij mij dan ook 
maar af en toe in het water (de bodemgrond en 
het water in mijn terrarium zijn niet extra ver
warmd, het terrarium staat in een verwarmde 
kamer), maar ze zijn nog niet verveld of ze zitten 
al weer pal onder de hete lamp. Naar mijn ver
moeden ligt hun voorkeurtemperatuur om en 
nabij de 30° C. 
Roodoorkikkers zijn in het begin schrikachtige 
wilde springers en ze komen dan ook vaak met 
zwaar beschadigde 'neuzen' uit de houten tran
sportkistjes ( waarom gebruikt 'de handel' eigen
lijk nog steeds geen beter voor kikkers geschikt 
verpakkingsmateriaal bij importen?). Dergelijke 
slachtoffers zet ik - na ze goed afgespoeld te 
hebben in lauwwarm water - in een combinatie 
van twee gelijke plastic aquaria. Het ene aqua
rium staat omgekeerd bovenop het andere. Beide 
zijn aan elkaar bevestigd met twee stalen papier
klemmetjes, die de uitstekende handvatten van 
deze aquaria op elkaar klemmen. In het onderste 

aquarium komt alleen een laagje water ( 5 em) 
waaraan wat turfextract ('ToruMin', in flesjes in 
de handel verkrijgbaar) is toegevoegd ( 2 cc op 
1 liter). 
Als het water iedere twee dagen wordt ververst, 
zijn de beschadigingen meestal binnen 14 dagen 
genezen. 
In een niet te klein terrarium (50 x 40 x 40) 
met wat sphagnum en turf door de grond ge
mengd en met voldoende schuilgelegenheid, een 
klein vijvertje en wat zware takken, blijkt het 
springen meteen afgelopen te zijn. Men moet ze 
de eerste dagen natuurlijk wei wat voorzichtig 
benaderen, maar dan blijken het ook gezellige 
dieren, die gemakkelijk eten. 
Werkelijk pal onder de lamp is een geliefkoosd 
plekje. Hun strak gespannen glimmende vel ver
toont dan de schitterendste kleuren groen. Soms 
effen, zoals op de linker foto, nu eens helder 
grasgroen, dan weer schitterend metaalachtig blauw
groen, soms met geelachtige of zelfs roomwitte 
banden langs de zijden. Als je er een stuk of wat 
in het terrarium hebt, zijn zelden twee dieren 
gelijk van kleur. Ook de achterpoten kunnen sterk 
van kleur verschillen. Bij sommige dieren zijn ze 
even groen als de rugpartij, bij andere kunnen ze 
ineens creme-geel zijn met overlangse strepen of 
vlekkenrijen. De onderzijde is altijd wit, soms is 
de keel ietwat donker gevlekt. Bij enkele tiental
len exemplaren (alle afkomstig uit Thailand) kon 
ik geen kenmerken vaststellen, die houvast zouden 
geven voor een geslachtsonderscheid. 

In vergelijking met ooze groene kikker Rana 
esmlenta) is de Roodoorkikker slanker gebouwd, 
helemaal niet roofzuchtig en vrij spoedig een zeer 
rustig terrariumbewoner; onze boerennachtegaal 
blijft zijn hele Ieven een grote rover, altijd woest 
en schrikachtig, die bij het minste of geringste 
tegen de ruiten opvliegt. 

l{aehuga trlvittata (Dumeril & Bibron, 1835) 
W. Ber11mana, Amalertlam 

Niet dan met enige schroom begin ik mijn aan
tekeningen over deze schildpaddensoort, waarvan 
ik geruime tijd een jong exemplaar heb verzorgd. 
Bij het verzamelen van gegevens heb ik namelijk 
enkele malen bot gevangen zodat mijn verhaal in
compleet is. Naar mijn weten is deze soort echter 
zo zeldzaam in gevangenschap dat het weinige dat 
volgt niet verdient in portefeuille te blijven. 
In de eerste maanden van 1965 ondernamen de 
dierenhandelaren }. Hoogerheide (Het Sumatraan
tje, Den Haag) en W. Wijnberg (Flying Fish, 
Amsterdam) een gecombineerde 'strooptocht' in 
Thailand. Volgens mondelinge mededelingen van 
de heer Wijnberg was de grootste afstand die van
uit Bangkok, het uitgangspunt, werd afgelegd 
1200 km. Dit is het enige gegeven over de vang
plaats ( ?) van onder meer tientallen moerasschild
padden. De heer Hoogerheide wie ik in een brief 
om meer inlichtingen vroeg, reageerde helaas niet. 
Service is vaak niet de sterkste kant van de dieren
handel, de goeden niet te na gesproken. 
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Bij determinatie van die schildpadden die bij de 
heer Wijnberg werden verkocht trof ik naast 1\fa
la)'em)'S subtrijuga (S chI e g e I & S. M ii 11 e r) 
en Kachuga tecta tecta ( G r a y) een klein en niet 
gemakkelijk tot een soort te bestemmen dier aan, 
dat ik om deze uitdagende reden mee naar huis 
nam. Het door algen werkelijk overwoekerde rug
schild ( zie foto) was 79 mm lang. De kop ver
toonde een sprekende tekening van geelwitte ban
den en vlekken op een grijze ondergrond. Over 
het oog loopt een band vanaf middenachter op de 
zijkant van de kop tot even achter de neusgaten. 
Boven- en onderkaak tezarnen hebben vlekken die, 
van voren gezien, doen denken aan het vliegbeeld 
van een vogel. 
V erwijdering van een deel van de algen leerde 
dat de vierde vertebrate hoornplaat veel Ianger 
was dan de derde, kenmerkend voor het genus 
Kachuga, en dat het rugschild betrekkelijk Iicht 
olijfbruin was gekleurd, met drie vage, zwart
achtige lengtebanden. 



Vooral d it laatste kcnmerk deed besluiten hct dier 
tot Kachuga trivillrl/a te rekenen. Volgens de lite
ratuur bereiken iS iS van deze soort een carapax
lengte van 460 mm te rwijl ~ ~ zelfs tot 580 mm 
komen. De kennelijke jeugd ,·an mijn exemplaar 
heeft de determinatie ongerwijfe ld bemoeilijkt. D e 
geslachtsnaam "Kachuga· is een in India inheemse 
naam voor de soort Krtrhuga karhuga, en "trivittata· 
slaat op de genoemde drie banden op bet rug
schild. Aileen de iS iS zouden dezc banden ,·er
tonen - op een olijfgroen fond , volgens Bourret; 
misschien gaat het bruin b ij het volwassen worden 
in groen over. 
Dat mijn exemplaar een mannetje zou z ijn klopt 
wei met de kleur van het buikschild (geelachtig) 

KadJIIga trivittala 

dat volgens dezelfde auteur bleek gee! oranje is 
bij iS iS en donker br uinachtig bij ~ ~, welke 
la:uste bovendien eveneens een effen, donker bruin
achtig rugschild zouden hebben. De kop kan, nog 
steeds volgens Bourret, bovenop een ruitvormige 
vlek vertonen die echter soms tot een spoor is 
gereduceerd, en de ledematen zouden geelachtig 
zijn. 
Jk zou de huid van de kop donkergrijs noemen, 
op d e geelwitte ornamenten na, en de huid van 
de ledematen ie ts Iichter grijs, met vooral op de 
naar buiten gekeerde randen grote, donkere schub
ben. D e huid tussen kop en poten, de holten voor 
en achte r de poten en de keel zijn nog Iichter. De 
onderranden van de onderkaak zijn weer geelwit 
( op fig. 1 is hier iets van te zien ) en de keel is 
vaag met smalle geelwitte leng testrepen gesierd. 
De verschillen tussen de beschrijving door Bourret 
en mijn waarnemingen zouden te verklaren zijn 
door aan te nemen dat jonge dieren een ander 

kleurpatroon hebben dan oudere en door bovendien 
aan te nemen dat Bourre t geen jonge dieren heeft 
kunnen onderzoeken. Z ijn opmerking dat trivil
trl/a uitsluitend plantaard ig voedse l eet, wijst ook 
in deze richting. Het is van verschillende moe
rasschildpadden bekend dat zij bij het groter wor
den overgaan van een voor een groot dee! carni
voor op een vrijwel uitsluitend herbivoor menu. 
i\!ijn schildpad a t aan vanke lijk als een razende 
van de a lgen op zijn rug, voor zover dir lukte, 
maar na het aanbieden van a llerlei mogelijk voed
sel bleek dat hij verreweg de voorkeur gaf aan 
zoerwatermollusken. Her was verbazend te zien 
en te horen hoe vlug zijn kaken een slakkehuis 
hadden verbrijzeld. Er ging zeer weinig van de 

Foto 117. C. G. Gertenaar 

schaal naar binnen, nog tijdens het sl ikken werden 
er stukjes u itgesp uwd. 
Vis, tubi fex en vlees werden ook met animo ge
geten. Van tijd tot tijd at hij eikeblad, het tropisch 
drijfplantje van de aquarianen, en alg. De laatste 
gedijde uitstekend, op het rugschild. 
Als verspreidingsgebied worden genoemd de 
stroomgebieden van Jrawadi en Saloeen, beide 
rivieren in Birma, en noordelijk T enasserim, even
eens in Birma. 
D e Saloeen vormt over enige afstand de grens 
met Thailand, hetgeen de aanwezigheid van tri
villala in de opbrengst van de tocht aannemelijk 
maakt. De dieren zouden echter ook gekocht kun
nen zijn van een plaatselijke hande laar. Vooral in 
de grote havenplaatsen in het oosten wordt op 
grote schaal in dieren gehandeld ( op een wijze 
overigens die ons terrariumhouders eigenlijk tot 
een boy cot zou moeten brengen) en het is best 
mogelijk dat in Bangkok Birmaan~e dieren wor-
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den verhandeld. De aanwezigheid van Kachr1ga t. 
tee/a in de opbrengst wijst in dezelfde richting. 
Kach11ga triz·illa/a wordt een bewoner van diei'e 
rivierwateren genoemd die tot in de estuarinen 
voorkomt. Mijn exemplaar verliet het water zel
den en scheen geen prijs te stellen op zonnen 
onder een lamp. Het is waarschijnlijk dat jonge 
dieren zich voornamelijk in ondiepe randwateren 
zullen ophouden. 

UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN 
AQUA TERRA 5/1968 
Corallus enydris ssp. non det. 
door 0. Stemmler en Z. Vesely 
Tijdens een in juni 1967 door de bekende Tsjechische 
herpetoloog, Zdenek Vogel, in Venezuela ontdekte 
nieuwe ondersoort van C. enydris. De kleur is brans
bruin aan de bovenzijde en helder geeloranje op de 
bulk. De ogen zijn honingbruin. Het meest opvallende 
is de binnenkant van de bek, die helder blauw-violet 
is gekleurd. De naamgeving door Zdenek Vogel is 
nog in bewerking. 

IDEM 6/1968 
Testudo hermanni 
door Othmar Stemmler 
Een gedegen en zeer fraai geillustreerd artikel over 
het voorkomen van deze landschildpad met zijn onder
soorten in Zuid Europa, waarbij de regionale ver
schillen worden opgesomd. Het artikel zal in Aqua 
Terra 7/1968 worden vervolgd. Het bevat vele nuttige 
determinatie gegevens voor houders van deze Euro
pese landschildpadden. 

AQUARIEN TERRARIEN 3/1968 
Bufo taladai jaumei 
door Zdenek Vogel 
Een beschrijving van een nleuwe ondersoort van 
Bufo taladai, gevonden tijdens een expeditie van 
Zdenek Vogel in 1964 naar Cuba, op het eiland Isla 
de Pinos door M. J. Jaume, directeur van het Felipe 
Poey museum in Havanna. Z. Vogel gaf het dier de 
naam van de vinder mee. 

IDEM 4/1968 
Acantophls antarcticus antarcticus (Shaw) 
door Uwe Peters 
Beschrijving van deze zeer giftige Australische slang, 
die In gevangenschap goad houdbaar blijkt te zijn. 
Wegens zljn giftigheid, gepaard gaande aan de - in 
dit geval - slechte gewoonte om, in tegenstelling tot 
de meeste andere slangen, niet snel de vlucht te 
nemen als hij wordt gestoord, wordt het dier volgens 
de schrijver met uitroeiing bedreigd. 

IDEM 5/1968 
Het vervellen biJ hagedlssen en slangen 
door H. G. Petzold 
Interessante en gedetailleerde beschrijving van wat 
er bij het vervellen van reptlelen en met name van 
slangen, nu precies gebeurt. De tekst wordt ver
duidelijkt met behulp van toto's en een schematische 
voorstelling van de uit lagen bestaande opperhuid. 

IDEM 5/1968 
Bolltoglossa subralmata (Boulanger 1896) 
door Erhard Pau 
Beschrijving van deze zeldzame salamander uit 
Costa Rica, met een verspreidingskaartje, dat zich 
ook over Panama uitstrekt. In het terrarium blijken 
zlj goed houdbaar te ziJn. De dieren eten, althans 
In gevangenschap, spec1aal vllegen en zijn behen
dige kllmmers, die zich met de staart aan de takken 
vasthouden als zij met vrij zwevend voorlijf (enige 
seconden) insecten 'schieten'. 

DATZ 7/1968 
Nakweek van Natrlx n. schwelzerl 
door Hans Schweizer 
Een verslag van een geslaagde nakweek van deze 
Natrix soort, waarbij diverse kleurafwijkingen op
traden. 
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Door omstandigheden heb ik het levendige dier 
moeten Iaten verhuizen en buiten mijn wil uit het 
oog verloren. 

Llteratuur: 

Ren6 Bourret, 30.VI.1941. Les Tortues de l'lndochine. 
H. Wermuth & R. Mertens, 1961. Schildkroten, Kro-

kodile, BrOckenechsen. 

MERKWAARDIGHEDEN 

door J. Hofstra, Gorredijk (Fr.) 
'Zwetende' Kaalman? 
ledere avond wordt mijn bijna zeventig em lange 
brilkaaiman (Caiman crocodyles) uit de vijver van het 
buitenterrarium gehaald en in een schuurtje onder
gebracht. Dit met het oog op ons wispelturig klimaat. 
·s Morgans bij goad weer gaat hij terug in de vijver. 
In het schuurtje ligt hij 's nachts op het droge. 
Nadat op een dag de zon de gehele dag op de 
ruiten van het schuurtje had staan branden, werd 
de kaaiman 's avonds voor aile zekerheid toch in 
het schuurtje gebracht. Het was hier echter om een 
flauwte te krljgen van de hitte. 
Toen de volgende morgen de kaaiman naar buiten 
ward gehaald, bleak deze over zijn gehele lichaam 
te 'zweten'. Hij was bedekt met pareltjes vocht. 
lk acht het niet onmogelijk, dat dit vocht condens
water was. Of kan een kaaiman 'zweten'? 

Menthol neusdruppels als geneesmiddel 
door J. Hofstra, Gorredijk (Fr.) 
lk zag het 's morgens meteenl Een van mljn lieve· 
lingsdieren, een Chrysemys picta dorsalis van 8 em, 
zat met opengesperde bek op het kurkschors, ter
wijl een vuilwitte substantia in de hoeken van de 
bek zat. Volgens mij een verkoudheid. 
Toen ik het diertje in het water bracht bleef het 
stuurloos ronddrijven, zonder ook maar een poging 
tot zwemmen te ondernemen. De kop hing met ge
sloten ogen en gerekte hals in het water. 
lk had dit tweemaal eerder meegemaakt. Nadat ik 
toen de dieren in een andere bak had ondergebracht 
en de temperatuur had opgevoerd, stlerven zij na 
een dag. 
Daarom besloot ik nu een 'paardemiddel' toe te 
passen. lk had nog een flesje neusdruppels van mijn 
laatste verkoudheid staan en daarvan liet ik enkele 
druppels op neus en bek van de schildpad vallen. 
Oat daze druppels voor de schildpad enorm sterk 
waren, bewezen de capriolen die het dler maakte 
direct daarna. 
Deze toedlening heb ik een week lang iedere dag 
herhaald. Na deze week was de schildpad zeer snel 
vooruit gegaan en ik besloot hem weer bij zijn 
soortgenoten te plaatsen. Na enkele dagen was hij 
weer in staat naar voedsel te duiken, waarbij zo 
nu en dan de vuilwitte substantia uit neus en bek 
kwam, hetgeen ik voor vastgezet slijm hield. 
Nu, na enkele waken, en zeer waarschijnlijk door 
toediening van de neusdruppels, is mijn Chrysemys 
plcta dorsalis weer de veelvraat van voorheen. 
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