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Nu per 1 oktober het nieuwe verenigingsjaar 
is begonnen, verschijnt hier weer de gebruike
lijke oproep om de contributie ad f 20,- voor 
leden resp. f 14,- voor jeugdleden, zo spoe
dig mogel ijk aan de penningmeester over te 
maken. Dit kan het beste ·gebeuren door star
ting op postgirorekening No. 4 2 9 3 4 9, t.n.v. 
de penningmeester 'Lacerta', Breda. 

Index en inbinden 
Bij dit eerste nummer van de nieuwe jaargang 
treft U de index aan van de in de periode van 
oktober 1967 t/m september 1968 verschenen 
edities van Lacerta. 
Dit betekent dat U de oude jaargang(en) des
gewenst weer kunt Iaten inbinden via de heer 
A. T. Reijst, W. de Zwijgerlaan 86, Castricum. 
In te binden complete jaargangen kunnen tot 
uiterlijk media november aan de heer Reijst 
worden toegezonden, met gel ijktijdige beta
ling van de inbindkosten, eventueel per giro 
op nr. 310551. 
Deze kosten bedragen inclusief de retour
porto f 5,50 voor een jaargang, f 6,- voor 
twee jaargangen in een band, f 6,50 voor drie 
jaargangen in een band en zo steeds f 0,50 
meer tot een maximum van vijf jaargangen in 
een band. Het bindwerk zal enige maanden in 
beslag nemen, zodat erop gerekend moet wor
den dat de jaargangen pas per eind januari, 
begin februari van het volgend jaar worden 
terugontvangen. Hier staat tegenover dat de 
uitvoering steeds bijzonder fraai is en de 
kosten laag zijn. 
Van oudere jaargangen is nog een beperkte 
voorraad beschikbaar. Belangstellenden wordt 
geadviseerd zich hiervoor met de heer Reijst 
in verbinding te stellen. 



Basiliseus 
door G. J. Krlps, Den Haag 

In april 1966 zag ik tot mijn verbazing bij een 
handelaar in vogels, muizen en meelwormen, een 
helmbasilisk tussen de parkietenschommels en 
hondebrokjes zitten. Met een paar grote stappen 
stond ik bij het bakje waarin dit dier opgeborgen 
was. De aanblik van een en ander ontlokte mij 
wei enkele minder prettige woorden aan het adres 
van de 'erkende dierenhandelaar'. De basilisk was 
n.b. gehuisvest in een aquarium van ca. 40 x 30 x 
20 em, terwijl het dier zelf al 65 em lang was! 
Een grote wond was alles wat er van de bek was 
overgebleven en ook de rugkam was danig bescha
digd. Van de nagels aan de tenen was geen spoor 
meer te ontdekken. Verder zag het dier er vies, 
vuil en ondervoed uit. Zoiets zou een terrarium
houder, met het oog op infekties e.d., nooit in 
zijn huis dulden. Waarom ik het· toch gedaan heb 
weet ik niet, maar even later stond ik als eigenaar 
van het dier op straat. Met mijn aankoop in een 
bruine zak spoedde ik mij naar huis en bedacht 
onderwijl dat ik slechts een bak van 110 x 50 x 
60 em ter beschikking had. A was echter gezegd, 
dus moest B volgen. Daar mij bekend was dat 
helmbasilisken graag aan beek- en rivieroevers 
Ieven ( Centraal Amerika), waar zij kunnen baden 
en zwemmen, zette ik in dit terrarium een teil van 
ca. 40 x 40 x 20 em met water neer. Van deze 
teil water werd dagelijks een zeer langdurig ge
bruik gemaakt. 's Morgens voor het ontsteken van 
de verlichting en de verwarming was hij al met 
baden bezig, waarbij het van een 2 5 em hoven de 
teil hangende tak in het water Iaten vallen, wei 
een van de plezierigste bezigheden moest zijn. 
Het 'afboenen' van de kop met een van de achter
poten wordt geheel onder water gedaan en is een 
allervermakelijkst gezicht. Binnen enkele weken 
kon ik een vervelling waarnemen en zag ik het 
eens zo gehavende dier als herboren uit de oude 
huid te voorschijn komen. De vale strepen van 
weleer waren nu goudkleurig en kontrasteerden 
prachtig met de olijfbruine huid. Tevens waren 
met de vervelling de beschadigingen aan de rug
kam verdwenen. Allengs knapte het dier meer en 
meer op en ook werd een groot deel van de 
schuwheid afgelegd. Geheel handtam zal een 
basilisk echter nimmer worden, hetgeen door mij 
ook niet als een bezwaar gevoeld wordt. Met be
hulp van Irgamid-oogzalf is ook de wond op de 
snuit weer genezen, ofschoon het dier zich in het 
begin nog menigmaal aan de ruiten beschadigde. 
De nagels waren na verloop van vier maanden 
weer geheel aangegroeid. Als voedsel nam deze 
helmbasilisk treksprinkhanen, wasmotlarven, meel
wormen en meeltorren. Nestjonge muizen werden 
niet genomen en ook vegetarisch voedsel staat 
blijkbaar niet op het basiliskenmenu. 
Volledigheidshalve vermeld ik nog, dat de meel
wormen e.d. door mij bewaard worden in een 
schaaltje waarin ik Brinta, Miisli, banaan, Gistocal 
en Sanalgistvlokken doe. Bij het voederen kleeft 
zodoende altijd iets van het Gistocal en de Sanal
gistvlokken aan de voedseldieren, zodat de rep-
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tielen deze belangrijke stoffen automatisch naar 
binnen krijgen. Voorts is het mijn gewoonte de 
basiliskenbak om de vier weken 'droog te leggen'. 
Het teiltje water wordt vervangen door een klein 
bakje water. Aan dit drinkwater kan ik dan diver
se soorten vitamine en kalk toevoegen. Het zo nu 
en dan geven van een hoogtezonkuur is m.i. min 
of meer noodzakelij k. Daar de grootte van het 
terrarium beslist onvoldoende was, zette ik dage
lijks de ruit open, waarop de basilisk via een 
stoel de kamer in kwam. Wat doet dit dier dan 
aan de vroegere sauriers denken, zoals hij daar 
op de achterpoten lopend en op de staart steunend 
door de kamer rent. Telkens als hij stilstaat wordt 
er heftig kopgeknikt, waarbij hij met een voor
poot de maat schijnt te slaan. Na verloop van tijd 
heeft meneer blijkbaar genoeg van zijn vrijheid 
genoten en zoekt hij het terrarium weer op, om 
er die dag niet meer uit te komen. Naar wat ik 
uit de diverse lektuur heb kunnen afleiden, komt 
dit ook overeen met zijn gedrag in de natuur. 
Teneinde deze basilisk van zijn eenzaamheid te 
verlossen, kocht ik er in januari 1967 een vrouw
tje bij. Bij aankomst bleek dit dier een prima ge
zondheid te genieten, het had voorts een goed fi
guur en was mooi van kleur en tekening. Kortom, 
een fantastische vrouw! 
Het mannetje was inmiddels in een terrarium van 
100 x 120 x 60 em geplaatst, waarin ook een 
waterbassin gebouwd was. Het vrouwtje werd door 
het mannetje begroet met een hevig kopknikken 
en ... het hazepad kiezen. Voor deze houding van 
het mannetje heb ik geen verklaring kunnen vin
den. Hoewel vele reptielen nogal territoirbewust 
zijn, zien we dit bij de diverse geslachten der 
Iguanidae toch wei bizonder sterk naar voren tre
den. Het lijkt me daarom ook wei het meest voor 
de hand liggend, dat dit gedrag voortvloeit uit 
het feit, dat het hier de andere sekse gold. 
Deze pose weed door het mannetje slechts enkele 
weken volgehouden en binnen 30 dagen was het 
ijs zover gebroken dat ik een copulatie waar kon 
nemen. Geruime tijd loopt, springt of rent het 
mannetje al kopknikkend en met de staart krinke
lend, achter het vrouwtje aan, dat de indruk 
geeft niets van deze avances te moeten hebben. 
Wanneer hij later toch wat dichterbij geduld 
wordt, krijgt hij de kans zo nu en dan met de 
snuit in haar flank te duwen en zacht te 
bijten. Dit gaat zo geruime tijd door, waarna 
het uiteindelijk tot de eigenlijke coitus komt. 
Het wijfje wordt daartoe door het mannetje met 
de bek aan de helm vastgepakt. 
Het kan nu van 15 tot 45 minuten duren voor de 
uiteindelijke conceptie plaats vindt. Ofschoon niet 
met zekerheid gezegd kan worden wanneer de 
bevruchting plaats heeft gevonden, neem ik aan, 
dat na ca. 6 weken de eieren afgezet worden, 
hetgeen ik ook uit latere legsels heb kunnen af
leiden. 
De omvang van een legsel varieert van 9 tot 
14 eieren, waarvan het gewicht gemiddeld 3 gram 
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is en de afmetingen 11 x 25 mm zijn. 
Reeds verschillende dagen voordat de eieren ge
legd moeten worden is het vrouwtje bezig met het 
nemen van 'grondmonsters·. Overal worden kuil
tjes gegraven en weer dicht gegooid. Dan is het 
zover. Op de plek die het meest geschikt bevon
den is, wordt een kuiltje van ongeveer 7 em diep, 
met een doorsnede van ca. 10 em gegraven, waar 
zij met het achterlijf hoven gaat zitten. Binnen 
een uur is het leggen voltooid. Met de voorpoten 
wordt het kuiltje dichtgekrabbeld en met de snuit 
duwt zij de aarde stevig aan. Als bizonderheid 
kan ik nog vermelden, dat bij het laatste legsel 
(eind april 1968) de aarde blijkbaar onvoldoende 
vochtig was voor het afzetten van de eieren. 
Toen ik mij dan afvroeg waarom zij de eieren 
nog steeds bij zich droeg, hoewel zij toch steeds 
overal krabbelde en kuiltjes groef, realiseerde ik 
mij deze droge toestand. Direct heb ik de aarde 
geheel vochtig gemaakt en reeds na verloop van 
een uur was zij met het leggen doende. Door mij 
worden de diverse reptieleneieren altijd met suc
ces ondergebracht in een soort broedstoofje en dec
halve besloot ik dit ook met de basiliskeneieren 
te doen. Het broedbakje ( een koelkastdoos van 
hardplastic 12 x 15 x 25 em met transparant dek
sel) wordt gevuld met zeer vochtig sphagnum 
waarop de eieren worden gelegd. De temperatuur 
in dit bakje wordt d.m.v. bodemverwarming op 
ca. 28° C gehouden. 
's Nachts zakt de temperatuur tot ongeveer 16 a 
20° C. De relatieve luchtvochtigheid bedraagt ca. 
90 %. Door tijdgebrek ben ik helaas niet in de 
gelegenheid geweest de eieren tussentijds te wegen 
en te meten. Wei kan ik zeggen dat ze in het be
gin weinig in omvang toenamen. Meer dan bij 
welke eieren van enige andere hagedis ook, nam 
echter de omvang in de laatste vier weken toe. 
Wanneer de eieren tegen het Iicht van een fel 
brandende lamp gehouden worden, is al na enkele 
weken het Ieven in het ei goed zichtbaar. Na ver
loop van 145 dagen kwam het eerste ei uit en 
het laatste jong 'schliipfte' op de 150ste dag. Om 

het ei te verlaten zijn de jongen toegerust met 
een eitand, waarmede ze diverse sneden in de 
strakgespannen eihuid maken. Als de openingen 
eenmaal gemaakt zijn, zien we de eerste uren ver
der nog niets van het jong. Dan wordt plotseling 
een kop naar buiten gestoken en weer duurt het 
uren alvorens het diertje geheel tevoorschijn komt. 
Dan, als een bliksemflits schiet het jong uit het 
ei. De kleur is reeds prachtig olijfbruin met goud
gele tekening. Gemiddeld zijn ze 10 em lang en ze 
hebben reeds direct de fiere houding van de ou
ders, waar zij ook hun voorkeur voor het baden 
en zwemmen niet vreemd van hebben. Het kop
knikken wordt reeds van de eerste dag af gedaan. 
Ongeveer vijf dagen na de geboorte begonnen ze 
te eten. Als voedsel krijgen de jonge basilisken 
wasmotlarven, regenwormen, keldermotten en kak
kerlakken. Na enige weken eten ze ook zachte 
meelwormen en vliegen. Het behoeft natuurlijk 
geen betoog, dat deze opgroeiende dieren regel
matig vitaminen e.d. toegediend moeten krijgen, 
hetgeen eenvoudig via de voedseldieren of het 
drinkwater kan geschieden. Ook nemen ze spon
taan vogelgrit tot zich, dat rijkelijk op de bodem 
van het terrarium gestrooid wordt. In tegenstel
ling tot vele andere reptielen die vaak in het zon
netje hoven op elkaar liggen, dulden zij dit niet. 
Gaat er toch een op een ander zitten, dan zien we 
een heftig kopgeknik en wild zwaaien met de 
staart. Van een helm- of rug- en staartkam is bij 
deze jonge dieren nog niets te zien. Hiervan be
ginnen we pas na vier of vijf maanden iets waar 
te nemen. Tegelijkertijd kreeg ik ook de indruk 
dat ze ook meer territoirbewust werden en de 
mannetjes derhalve ook minder verdraagzaam 
jegens elkander. Tot echte gevechten komt het 
echter de eerste tijd nog niet. Tot slot wik ik nog 
opmerken, dat de door mij genoemde mateo van 
het basiliskenterrarium bepaald niet als ideaal 
beschouwd worden. Voor deze dieren geldt zeker: 
hoe grotere bak hoe beter, waaronder ik tevens de 
mateo van het watergedeelte beschouw. 

Moderne terrariuminriehting 
door Paul Ueinrieh Stetller, Bern rnet foto'• """ de sehr(l.,er .,ertalinll r L. Claa••en 

In het nie11we e11 zeer fraaie D11i1se tijdschrift 
AQUARIEN MAGAZIN, dat wordt ttitgegeven 
door hel bekende Kosmos-Ver/ag te Strlllgart, is 
in april iJ. een arlike/ verschenen van bovenge
noemde bekende Zwitserse lerrarillm-specialist, 
waaraan wij het t'o/gende ont/enen en waar11i1 wij 
de ill11stra1ies hierbij afbee/den. 
Door orchideeenkwekers en -liefhebbers worden de 
in de handel zijnde 'boomvarenpalen' of 'boom
varenblokken' al lang als plantstof en als onder
grond voor epiphyten gebruikt. Het lag dus voor 
de hand dat dit materiaal ook zijn weg naar het 
terrarium zou weten te vinden. Dit te meer daar 
de in de vakliteratuur aanbevolen oplossingen met 
boomwortels en schors eigenlijk niet helemaal be
vredigend zijn, zeker niet op den duur. 
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Nadelen van de 'ouderwetse eplphytenstam
kllmboom 
Steeds opnieuw verweerden in mijn luchtvochtige 
tropicarium de als klim- en epiphytenbomen aan
gebrachte stukjes natuur. Zelfs armdikke Stam
men van stevig hout waren na hoogstens twee 
jaren zodanig vermolmd, dat de intussen mooi 
ingegroeide planten verplaatst moesten worden. 
Oat was geen prettige zaak, omdat sommige plan
ten zich heel moeilijk Iaten verplaatsen. 
De in de literatuur aanbevolen bizarre en schil
derachtige takken en stronken kunnen wij welis
waar op ooze strooptochten in de natuur vrij ge
makkelijk vinden, maar nog afgezien van hun 
vergankelijkheid, hebben zij het bezwaar, dat juist 
erg bizarre takken in de beperktheid van het ter-



rarium minder overtuigend werken dan wij ge
dacht hadden. Met het enkel nabootsen van een 
stukje landschap bere iken wij , zoals bekend, niet 
veel. Meestal vervallen wij in een geromantiseerde 
mooimakerij . Daar komt dan nog bij dat de mooie 
romantiek spoedig in verval geraakt, waardoor de 
flora een f linke storing oploopt. Een verder na
deel is nog dat het terrarium onvoldoende ver
licht kan worden, omdat de takken en stronken 
meestal niet zo ideaal zijn gevormd, resp. kunnen 
worden opgesteld , dat aile p lanten en dieren vol
doende van het onontbeerlijke Iicht ontvangen. 
Voordelen van het 'palen'-systeem 
In onze tropische te rraria moet het levende, dat 
zijn dus de planten en de dieren, overheersen. Het 
is soms moeilijk aan Kitsch te ontkomen. Daarom 
is het steeds zaak het geheel zorgvuldig uit te 
denken en dan consequent gesta lte te geven. De 
ruimtelijke begrenzing van onze terrar ia verbiedt 
immers een vrij spel met na tuu relemcnten. De 
epiph)•ten- of klimtak moet in de eerste plaats 
gunstige plant-mogelijkheden scheppen en de die
ren gelegenheid bieden om te klimmen, zich te 
verbergen of om te rusten. 
Sedert 1964 gebruikt de sehrijver de zogenoemde 
boomvarenpalen, welke 60 em lange, 5 x 5 em 
uit Mexikaanse boomvarenstammen gezaagde stuk
ken natuurstof, zeer goed voldoen. De delen wor
den op moderne, streng geometrische wijze opge
steld en Iaten plant en dier veel beter tot hun 
recht komen dan bij het oude systcem. Z ij werkten 
bovendien rui mtelijk en verlenen het kle ine stuk je 
natuur een indrukwekkende harmonic ( zie fo to) . 
De verdere voordelen zijn: 
l . ze zijn zeer goed houdbaar; na meer dan drie 

jaar zijn er nog geen verschijnselen van verval 
geconstateerd ; 

2. het poreuze oppen ·lak biedt goede klim- en 
rustmogelijkheden voor amfibiecn en reptielen, 
waarborgt een goede doorluchting en heeft 
bovendien gunstige eigenschappen om het water 
vast te houden voor daarop geplante epiphyten; 

'1. op boomvarenblokken gecultiveerde planten 
vormen spoed ig krachtige wortcls. Omdat het 
materiaal poreus is met een goedc wateropname 
door capillairwerking, kunnen wij makkelijk 
vaststellen wanneer bemesting nodig is; 

voork<llll zijkmtl 

Decoratief terrarium met boomvarenpalen 

4. wanneer de pa len op de juiste wijze worden op
gesteld ( zie figuur) dat kan een goede licht
voorziening op a ile d aarvoor in aanmerking 
komende plaatsen worden gewaarborgd ; 

5. het materiaal is gemakkelijk te reinigen; we 
behoeven het oppervlak slechts droog of voch
tig af te wrij vcn ; 

6. boomvarenblokkcn zijn Iicht en kunnen met 
een zaag, vijl, boor enz. gemakkeli jk bewerkt 
worden ; 

7. de gehele boomvaren-constructie kan zo nod ig, 
met een handgreep uit het terrarium worden 
genomen of desgewenst worden uitgebre id ; 

8. het materiaa l is niet duur ( zie noot pag. 8 ) . 
Gezonde planten en dieren 
\'<fij moeten ervoor oppassen niet al te technisch 
of esthetisch te willen doen. Wanneer namelijk 
de eisen van planten en dieren daardoor in het 
gedrang komen dan is he t ook weer niet goed. 
De belangrijkste groeifactoren voor groene plan
ten, namelijk Iicht, Iucht, vocht, temperatuur en 
voedsel, zijn tevens de voorwaarden voor gezond
heid en welbehagen van onze terrariumdieren. 
Verder moeten wij ons tot planten beperken die 
niet al te groot worden en d ie in het gezamenlijk 
onderkomen ongeveer dezelfde eisen ste llen. Dit 
geldt eveneens voor het dierenbestand. Het komt 
veel minder op het aantal soorten planten en dieren 
aan , dan wei op het uitgangspunt, dat de weinige 
soorten zich mooi en goed kunen ontwikkelen. 
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Bet houden -van Europese landsehildpadden in huis 

door P. D. Goraeman, RoUerdam 

De bekende Europese landschildpadden T es111do 
hermanni, graeca, marginata) worden, zoals in vrij 
recente publicaties nogmaals is vermeld, in de 
regel op een dergelijke manier gehouden, dat sterf· 
te binnen een jaar heel dikwijls voorkomt. Meestal 
betekent een 'soort' winterslaap het einde van bet 
Ieven. 
Terrariumhouders houden zich in het algemeen 
niet zo op met deze, vergeleken bij exotica als 
Phelsuma, kameleon, Anolis en dergelijke, vrij 
gewone dieren. Houdt men de schildpad in een 
terrarium, dan betekent dit een teleurstelling, aan
gezien het dier te weinig ruimte heeft en bier· 
door na enerverende ontsnappingspogingen te sta· 
tisch blijft. Zonder meer los in de kamer Ievert 
echter ook geen bijzondere bevrediging op. Na 
verloop van tijd ziet men het dier stil in een hoek 
zitten, terwijl eten wordt geweigerd. Na tangere 
tijd ( een schildpad is taai en doet lang over bet 
sterven) blijkt er helemaal geen beweging meer 
in te zitten en de schildpad heeft zijn naam van 
traag en vervelend dier weer waar gemaakt. 
Toch is dit niet nodig. Met een zeer eenvoudig 
levensrecept is een Europese landschildpad te trans
formeren tot een gezellig rondwandelend huis
dier. 
Als algemene richtlijn voor het houden van rep· 
tielen geldt, dat de natuurlijke levensomstandig
heden zo goed mogelijk worden geimiteerd. Dit 
lukt uiteraard niet geheel, maar elk dier beschikt 
over aanpassingsmogelijkheden die moeten wor
den gebruikt. Zo ook onze schildpad. 
Stralingswarmte, gecombineerd met doelmatig 
voedsel, behoren tot de meest dringende levens
behoeften. Door hieraan te voldoen geeft U het 
dier -de mogelijkheid zich aan de huiselijke om
standigheden aan te passen. 
Stralingswarmte verkrijgt U door een lampje met 
klein vermogen ( 15 of 20 watt) geschroefd in 

een reflector, zodanig boven de vloer te hangen, 
dat de schildpad er net onder kan. Wellicht is 
een kistje, open aan de voorzijde, doelmatiger, 
aangezien de warmte hierin blijft hangen. Naar 
behoefte kan het dier onder de lamp gaan liggen 
om de nodige warmte op te doen en bij een te
veel hieraan weer weglopen. 
Het geven van doelmatig voedsel is even een· 
voudig. Geen vermoeiende jachten op allerhande 
insecten, nee, de groenteman Ievert U al het 
nodige. Diverse soorten groenten en fruit worden 
gaarne gegeten. In verband met individuele smaak
verschillen is het wenselijk enkele soorten groen· 
ten te proberen. V ergeet U echter niet met grote 
regelmaat het voedsel te bestrooien met een hoe
veelheid gistocal (een kalkproduct van Brocades)! 
Gehouden op deze toch eenvoudige wijze wordt 
Uw schildpad tot een gezellig huisdier, dat de 
roep van traagheid zal logenstraffen. 
Reeds enkele jaren wordt door ons een T estudo 
hermanni ~ op genoemde wijze gehouden en deze 
wandelt regelmatig door aile kamers. Voortdurend 
wordt echter teruggekeerd naar zijn lamp, ge
plaatst achter de kachel, waar ook wordt gevoe· 
derd. Oat zijn conditie goed is bleek wei toen hij 
onlangs gezelschap kreeg van een vrouwelijk 
exemplaar, meegebracht van vacantie. Binnen een 
dag werden regelmatig pogingen tot paring onder
nomen, hetgeen een voldoende bewijs lijkt voor 
een goede lichaamsgestelheid. 
Opgemerkt kan nog worden, dat geen winter· 
slaap wordt gedaan. 
Het verdient voorts aanbeveling de schildpad elke 
dag een lauw bad te geven, zulks ter vermijding 
van afvalstoffen in huis. In het lauwe water wor
den de darmen geledigd, zodat bet dier de rest 
van de dag over Uw mooiste kleden kan lopen 
zonder hinderlijke blijken van aanwezigheid achter 
te Iaten. 

De kleine watersalamander 
(Ondersoorten uit Joegosla:.,ie) 

door J. B. !fen Veen, RoUerdam 

Het was me tot voor kort nog niet gelukt verschil
lende geografische vormen van deze salamander
soort gelijktijdig in mijn bezit te hebben. Wei had 
ik van wijlen Dr. Wolterstorff veel van zijn kweek
resultaten gekregen, maar deze dieren waren aile 
kruisingsproducten, dubbelkruisingen welke voor 
mij niet zo bijster interessant waren. In de loop der 
jaren stierven deze dieren bij mij uit, daar ik bier
van nooit verder heb willen kweken. 
De oorlog verwoestte daarna aile relaties met het 
buitenland. Daardoor moest ik na het einde daar
van vrijwel geheel opnieuw beginnen. Maar onder
tussen hadden we 'Lacerta' opgericht en dachten 
we natuurlijk aan zelf importeren. Groot is het 
aantal dieren dat sedertdien tangs verschillende 
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wegen werd ingevoerd, maar salamanders waren 
daarbij zeldzaam. 
In het voorjaar van 1966 trok ons lid H. van 
Meeuwen er op uit om in Joegoslavie zelf dieren 
te gaan vangen. 
Onder de buit die hij meebracht, bevonden zich 
ook de door mij zo zeer verlangde Griekse sala
manders. Wei verongelukte onderweg een deel 
daarvan, maar ik kwam toch in bet bezit van 1 
drachtig wijfje en 3 mannetjes. 
Door het afzetten van een groat aantal eieren en 
het met succes opkweken van de larven daarvan, 
was deze ondersoort voor mij veilig gesteld. 
V roeger had ik deze dieren gekregen uit de Bocht 
van Cattaro ( tegenwoordig Kotor), maar Van 



Tritums vulgaris ·vulgaris 

Polo H. Fiscber 

Meeuwen had ze gevangen in de omgeving van 
Dubrovnik. Deze Griekse vorm komt in een groot 
deel van Zuid-Dalmatic voor. D e juiste benaming 
is Tr. vulgaris gmeca forma lomasinii, genoemd 
naar een H ongaars luitenant T omasini. D e kleuren 
zijn helder, de vlekken diepzwart. De buik heeft 
een brede rode streep met zwarte vlekken, de on
derste staartzoom is verdee ld in een bovenste 
lichtblauwe en een onderste rode baan zonder 
vlekken. Ook het vrouwtje is zeer levend ig gevlekt, 
in het bijzonder de buikzijde. De kam bij het man· 
netje, die halverwege de rug begint, is onge
tand. Dit in tegenstelling met onze inlandse typica. 
Evenwijdig aan beide kanten van de kam loopt 
een riche l, welke tijdens de paartijd zeer sterk ont· 
wikkeld is en later bijna geheel verdwijnt. D e 
staart eindigt zeer stomp en heeft een zwart draad
je dat in de paartij d wei tot 7 mm uitgroeit, maar 
daarna ook weer verdwijnt. Dit zelfde verschijnsel 
vinden we bij onze inheemse palma/us. 
In Griekenland en op de Ionische eilanden komt 
graeca voor. D eze dieren zijn wat kleiner, ter· 
wij l de kleur en de vlekken matter zijn. In het 
overigens zeer aan te bevelen boekje 'Der T eich· 
molch' van Guenther E. Freijtag uit de serie 'die 
neue Brehm-Biicherei' zijn de foto's van deze 
be ide vormen verwisseld, te rwijl foto nr 7 (de 
doorsnede van hct lichaam van graeca) op zijn kop 
staat en daardoor onduide lijk is. 
Uit de 4 stellen welke ik voor mijzelf gehouden 
heb, kweekte ik ook dit voorjaar weer een groot 
aantal jongen. 
Was 1966 dus voor mij een succesjaar, de onder
neming van Van Meeuwen in 1967 naar Dalmatie 
overtrof d it nog in sterke mate. Niet a ileen werd 
graeca weer gevangen, maar ook de Italiaanse on
dersoort meridiol/(tlis en de in Herzegowina thuis 
behorende dalmalims werden meegebracht. 
M eridiol/(tlis bewoont Zuid-Zwitserland, Noord
en Midden-ltalie en Noord-J oegoslavie. De exem
plaren welke ik nu bezit werden gevangen in de 
omgeving van Venetie. Ook hiervan kweekte ik 
in 1967 en 1968 vele jongen . 
De beschrijving van deze dieren is a ls volgt: Het 
mannetje heeft evenals graeca een zeer lage onge
tande kam. Ook zijn de scherpe kanten naast de 
kam in de paartijd aanwezig. De staa rt loopt spits 
toe, maar heeft ook het lange draadje. D e onder
zoom van de staart is in hoofdzaak blauw, een 
rode streep is gedeeltel ijk aanwezig. Daarin be
vinden zich zwarte vlekken. D e r ug, flanken en 
buik zijn spaarzaam gevlekt, de buikzijde mist de 
rode streep bijna geheel. Terwij l ' het mannetje 
zich door soberheid kenmerkt, wordt dit door het 
wijfje nog overtroffen. D e rugzijde heeft bijna 
geen tekening, de buikzijde is bijna kleurloos, de 

rode streep is geheel afwezig, terwij l zwarte stip
jes niet of bijna niet aanwezig zijn. Ze zi jn zeer 
moeilijk te onderscheiden van palnullus. Eigen
aardig is dat b ij de 16 jongen van 1967 wei een 
tekening op de rugzijde is. Of dit tijdens de groei 
zal vervagen moet ik afwachten. H et is een bekend 
verschijnsel dat jonge dieren in kleur d ikwijls be
langrijk afwijken van de ouderc diercn. 
Dtdmatims stamt uit de omgeving van Hum 
in H erzegowina. Dr. Wolterstorff geeft ook op 
Sinj en Spalato als vindplaatsen . Van deze dieren 
kon ik slechts een paartje m achtig worden. Maar 
dat was ook weer net genoeg, want het wijfje 
schonk mij in enkele weken een honderdta l eieren, 
welke ook voor honderd procent bevrucht bleken 
te zijn. D e d ieren doen sterk aan graeca denken. 
T e verwonderen is dit niet, want de gebieden waar 
deze beide vormen voorkomen, grenzen aan el kaar 
en er ontstaan daar dan overgangsvormen die 
moeilijk te determineren zijn. Ecn duidelij k voor
beeld hiervan is het voorkomen van de kamsala
mander in de buurt van Wenen, waaruit het noor 
den de 1ypica, uit• het westen camifex en uit 
het zuidoosten danubialis zich met elkaar ver
mengd hebben . Hier is een product ontstaan dat 
bijna niet is in te delen. 
Toch zijn bij dalmalims wei duidelijkc verschil· 
len met graeca op te merken. Mijn exemplaren 
zijn beduidend kle iner. De kleur is zeer danker
bruin. De buikzijde heeft een brede fe l rode streep. 
Beide geslachten zijn zeer Sterk gevlekt, waarbij 
opvalt dat bij veel wijfjes de zwarte vlekken heb
ben plaats gemaakt voor a l of niet gesloten krin
gen. De onderste staartzoom mist de Iichte streep, 
maar heeft over de gehele lengte een oranjc-rode 
baan. Overeenkomsten zijn de lage ongetande kam 
en de stomp eindigende staart met het draadje, 
dat echter korter is dan bij de andere vormen. 
Een eigenaardigheid is bij mij de zeer snelle groei 
van vee( exemplaren geweest. Binnen 10 maanden 
had ik uit een aantal van 20 stuks 3 volwassen 
mannen en 10 wijfjes, de rest was hal fwas of iets 
groter. Zo een ste rke groei heb ik nog niet eerder 
meegemaakt. 
Een andere bijzondere eigenschap was het optre· 
den van neotenic bij verscheidene dieren. Enkele 
dieren behielden hun kieuwen tot ze volwassen 
waren. D aarna verdwenen zij vrij plotseling. T och 
heb ik nu nog enkele exemplarcn waarbij de 
kieuwspleten nog du idelijk open zijn. Z ij maken 
ook tot heden gecn aanstalten om aan land te gaan, 
hoewel ze nu een jaar oud zijn. Mijn verwachting 
dat ze ook nu reeds tot voortplanting zouden 
kunnen overgaan, is tot heden (half mei) nog niet 
in vervulling gegaan. 
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Hoe moet dat nu? 
door J. Ho11endoorn, Uereehe 

Elke keer weer als ik huiswaarts keer van een van 
de werkgroepvergaderingen Utrecht of Rotterdam 
meen ik weer een ander facet van onze hobby ont
dekt te hebben. 
Welk een mogelijkheden biedt onze liefhebberij! 
Ik vraag me af, is het wei een hobby? Er zitten 
namelijk enorme verschillen in. Soms kan ik me 
voorstellen, dat de man die zich intensief bezig 
houdt met zijn 'droge hete' hagedissen in dezelfde 
vergadering een babbeltje maakt over 'hun' hobby 
met de man die diertjes heeft uit het broeierige 
regenwoud. 
Aileen het feit dat beiden levende have hebben, 
is dan een punt van vergelijk. 
De een tracht zijn terrarium op de zo nodige hoge 
temperatuur te houden, lekker droog, terwijl de 
andere niet weet hoe hij het koel en nat moet 
houden en daar blijft het niet bij. 
Hoeveel soorten klimaten zijn er, dag en nacht en 
hoogteverschillen meegerekend, ik heb er ruwweg 
eens 25 geteld; daarmee poog ik niet te zeggen, 
dat er zoveel op onze aardbodem zijn, ze zijn ge
teld uit boekjes die over reptielen en dergelijke 
handelen. 
Bij nauwkeurige vergelijking van die boekwerkjes, 
heb ik geconstateerd dat de schrijvers verschil
lende uitleg geven over de diertjes en hun biotoop, 
voorlichting waar wij het van moeten hebben. 
Ieder weet wei te vertellen dat er enige duizenden 
soorten hagedissen en kikkers zijn, waarna men 
iets dieper ingaat op enige tientallen soorten. Maar 
daarmee zijn we er niet. Soms wordt de streek of 
het land van herkomst vermeld. 
Ergens in Columbia is een oerwoud, vlak boven 
de grond is het een duistere, natte en broeierige 
zaak. In dat oerwoud Ieven de beestjes van Uw 
voorkeur. 
Thuis tracht men dus deze biotoop te imiteren, 
maar wist U, dat Uw beestjes niet vlak boven de 
grond leefden maar ergens in de toppen van de 
borneo, heerlijk warm en droog in het zonnetje? 
Uw Amerikaanse dier eet Amerikaanse vliegen. 
Dat is het voedselprobleem; misschien verschaft 

VRAAG EN AANBOD 
Te koop gevraagd: diverse soorten kameleons tot 
50 em. J. Wagemaker, De Gouwe 50, Landsmeer; 
tel.: 02908 - 19 32. 
Aangeboden: troplsch terrarium, model Stettler; 100 x 
50 x 130 em, met verlichting, verwarming en planten; 
prijs f 100,-. C. F. v. d. Bund, Midden Eng 54, Benne
kom. Tel.: 08389-46,18. 
Wie ruilt mijn grote en kleine waterschildpad voor 
vier ruine hagedissen? H. Almoes, Dr. Coppesstr. 79, 
Enschede. 
Te koop of in ruil voor Anolis en/of Sceloporus-soor
ten: 2 Tropidurus torquatus (?) 17 em en 2 Iguana 
iguana, 71 en 42 em. K. Huizenga, Fr. Schubertlaan 54, 
Heemstede. Tel.: 023-8 26 93. 
SPOED! Wie zendt mij (ongefrankeerd) een kweek
portie huiskrekels? K. Huizenga. 
Fa. W. H. Seket, Ten Katestraat 14-16, Amsterdam, 
tel. 020- 18 20 71 biedt aan: Calotus versicolor f 7,50; 
Varanus salvator f 45,-; Varanus griseus f 55,-; 
Ahaetulla nasuta f 15,-; Geoemyda grande f 17,50; 
Malayemys subtrijuga f 7,50 en Atelopus spec. f 12,50. 
Voorraad beperkt. 
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juist die vlieg Uw hagedis dat wat hij hard nodig 
heeft en wat niet voorkomt in Uw meelworm. Wie 
weet of Uw diertje de waterdruppels oplikt waar
in bepaalde stoffen uit de plan ten zijn opgelost? 
Stoffen die hij nodig heeft. 
En zal het niet zo zijn, tenslotte maken die planten 
toch deel uit van zijn biotoop! 
Heel vaak weet men niet eens achter de juiste 
naam te komen, weet men de streek van herkomst 
niet. 
Kortom ik wil het U niet moeilijk maken, ik ben 
niet pessimistisch, het is mijn hobby ook. Ik wil 
het ook graag zo goed mqgelifk doen, maar ik 
vraag mij af: 'lacerta en Uw Leden', welke grote 
verantwoording hebben wij af te leggen tegenover 
de natuur? 
Wij hebben het wei en wee van 'Ieven' in handen, 
'Ieven' dat het recht heeft eisen te stellen. 
Wij hebben de plicht daaraan zo goed mogelijk te 
voldoen. Hoe moet dat nu? 
Ik heb de indruk, dat bij de meesten van ons nog 
zeer veel vragen onopgelost zijn en dat men toch 
zo graag dit of dat beestje heeft, terwijl men niet 
alles van de juiste verzorging af weet. 
Dit moet ons tot nadenken stemmen. 
Daarom juich ik het initiatief dat voortgekomen 
is uit de werkgroep Rotterdam bijzonder toe, daar 
zijn werkcommissies gevormd. 
De leden van zo een commissie, mensen die zich 
min of meer gespecialiseerd hebben, stellen een 
programma op betreffende een soort of groep 
van dieren, noteren hun ervaringen en het geheel 
wordt uitvoerig in de werkgroepvergadering be
sproken. Een lofwaardig streven, het steeds beter 
te gaan doen. Hier ligt een enorm terrein braak 
en het ziet er naar uit dat er voorlopig meer dan 
voldoende stof tot spreken is. 
Ik heb het idee, dat we straks zullen ontdekken 
dat we nog maar aan het begin van ooze hobby 
staan. 
Dan zal ook blijken, dat de man van de 'droge 
hete' hagedissen heel anders te werk moet gaan 
dan die van het regenwoud. 

Christelijk Lyceum 'Buitenveldert' vraagt voor zijn 
terrarium te koop Europese boomkikkers en smaragd
hagedissen. Aanbiedingen aan: dhr. V. d. Beek, 
Nassaupark 6, Amstelveen, tel. 02964 - 3 26 68. 

Aangeboden: 1 ex. Varanus salvator, lengte ca. 1 m; 
gaaf en gezond. Prijs f 75,-. F. v. d. Heijden, Nassau
kade 352", Amsterdam. 

Vllegpoppen abonnement 
De heer H. v. d. Brink, Kleine pleln 8, Weesp, 
tel.: 02940-31 82 kan thans abonnementen voor kamer
vllegenpoppen aannemen. De kosten bedragen f 6,
voor vljf zendlngen; f 12,- voor 10 zendlngen enz. 
Verzendlng geschledt per week. Het verschuldlgde 
bedrag biJ voorultbetallng te voldoen blj voorkeur op 
postglrorekenlng 107690. Elke zendlng omvat een 
fllnke portle poppen! 

NOOT: 
De boomvaren palen worden in Nederland verkocht 
door de N.V. Floricultura, B. Zweerslaan 2 te Heem
stede, tel.: 023 - 8 22 01. Maten en prijzen op aanvrage. 


