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Om ca. 13.15 uur opende de voorzitter de 
vergadering en heette de aanwezigen welkom. 
De notulen van de Algemene Ledenvergade-
ring dd. 6.4.1968 werden door de vergadering 
goedgekeurd evenals het verslag van de 
secretaris over het verenigingsjaar 1967/8. 
Het verslag van de penningmeester werd door 
de vergadering goedgekeurd. De penning
meester zal rekening houden met de door de 
Kascommissie gemaakte opmerkingen. 
De begroting 1969/70 werd goedgekeurd. Een 
contributieverhoging bleek ondanks de stij
gende kosten voorshands niet nodig. 
Als opvolgers van de aftredende kascommis
sieleden de heren J. G. C. Machwirth en H. 
van Roon werden de heer N. R. Reijst uit 
Maastricht en R. Meeldijk uit Slikkerveer ge
kozen. 
De heer Ch. van Egdom uit Rotterdam prolon
geerde zijn functie als lid van de royements
commissie. 
De aftredende bestuursleden D. P. van Wijk, 
voorzitter, J. A. Otte, bibliothecaris, Drs. G. P. 
A. Frijlink commissaris voor de Werkgroep 
Utrecht, die zich allen herkiesbaar hadden 
gesteld, warden herkozen. 
De huishoudelijke vergadering werd, uitgaan
de van de presentielijst, door 67 leden en 
11 introducees bijgewoond. 
Na afloop van het huishoudelijk gedeelte volg
de een bijzonder interessante lazing met dia's 
door Drs. M. S. Hoogmoed over zijn recente 
herpetologische waarnemingen in Suriname. 
Na de theepauze vertelde lr. W. G. v. d. 
Akker, eveneens aan de hand van kleuren
dia's, over zijn belevenissen op het eiland 
Mauritius. 
Seide lezingen ontvingen een dankbaar ont
haal. 
Zoals langzamerhand gebruikelijk is geworden 
heerste gedurende de pauze een levendige 
handel in voor terrariumhouders prachtige 
dieren en planten. 
De collegezaal was ook dit jaar door bemid
deling van onze voorzitter kosteloos ter be
schikking gesteld door het Tandheelkundig 
lnstituut. 

R. M. 

Amstelveen 13.5.1969 

De menlngen van auteurs zljn nlet noodzake
ll]kerwiJs die van de redactle. De auteur blljft 
verantwoordelljk voor de lnhoud van zijn ar
tlkelen. Red. 

ER WORDT NOG STEEDS KOPIJ GEVRAAGD, 
LIEFST M'ET FOTOMATERIAAL! 



Bet reptielenhart 
P. Itl. R. Yesleegla. Blnnenkanl SS-11, A.msterclam Tekenilzgetz vatz de schrijver 

~r---- L. Ven.J.nJ:e,L 

un-~r,H----- ~niJtkel s~fum. 

Fig. 1 Schematische voorste/litzg Vall em zoogdierhart 

Gezien de huidige belangstelling voor het hart in 
het algemeen is het mogelijkerwijs interessant het 
reptielenhart eens te beschouwen. 
Het hart is op te vatten als een dubbelpomp; een 
deel pompt het aderlijke, zuurstofarme bloed, dat 
uit de lichaamsweefsels afkomstig is, naar de 
longen door middel van een atri11m (boezem) en 
een t 1entrikeJ (kamer), het tweede deel pompt het 
zuurstofrijke bloed, afkomstig uit de longen, naar 
de grote slagaders voor de lichaamsweefsels, ook 
door middel van een atrium en een ventrikel. 
Het bovenstaande is in zijn algemeenheid zeker 
geldig, doch, waar bij het zoogdier de twee hart
delen volkomen gescheiden zijn ( zie fi.g. 1), is 
deze indeling bij het reptiel iets ingewikkelder. 
Ten opzichte van het zoogdier-model vallen enige 
verschillen op ( zie fig. 2): 
1. Het ventrikelseptum ( tusscnschot) is niet vol
ledig, linker- en rechter-ventrikel lopen dus in 
elkaar over. 
2. Beide atria mondcn uit in de linker-ventrikel. 
3. Er ontspringen drie (i.p.v. twee) grote slag
aders uit het hart: de longarterie en twee (i.p.v. 
een) aortabogen. 
Het onvolledig ventrikelseptum maakt het moge
lijk, dat aderlijk bloed uit het rechter-atrium, voor
namelijk, de rechter-ventrikel vult en daarna de 
longarterie en de linker-aortaboog ingestuwd 
wordt. Uit radiologische experimenten bleek, dat 
menging van zuurstofrijk en zuurstofarm bloed in 
het reptielenhart nauwelijks optreedt. 
De rechter-aortaboog, die o.a. voor de hersen
voorziening zorgt, ontvangt dus zuurstofrijk bloed, 
via de linker-ventrikel, uit het linker-atrium. 
Dat hier een linker-aortaboog aanwezig is, die vrij 
zuurstofarm bloed het lichaam invoert, is een 
schijnbaar regressieve ontwikkeling, terug te voe
ren op de oer-reptielen. Goodrich stelde dat de 
oer-reptielen zich in twee groepen ontwikkelden: 

de Sauropsida, waaruit zich de recente reptielen 
en vogels ontwikkelden; hierbij werd het embryo
naal enkelvoudig uittredende vat, de conus arterio
sus, in de genoemde drie slagaders gesplitst, 
en de Theropsida, waaruit zich de zoogdieren ont
wikkelden: de conus arteriosus splitste zich in 
twee delen: een longslagader en een (linker) 
aortaboog ( zie fig. 1). 
De functie van de linker-aortaboog in de rep
tielencirculatie, wordt door enkele onderzoekers 
gezien als een veiligheidsvoorziening bij over
vulde longvaten (stuwing), dus op te vatten als 
een shunt. 

Fig. 2 

_,......_~~( 1?. Rtrium
L. Rtr,"u.m. 

L. Venlr/lreL. 
...,.,-.......-;..,HI--1?. Vehlr,"ke.L 

Schemalische voorstelling vatz em reptielmhart. 
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Interesssant is dat de literatuur een geval vermeld: 
(Metapocems cornu/us, een leguaan) , waarbij de 
kransslagader ( vaatjes voor de hartwand zclf) uit 
deze l inker-aortaboog ontsprongen: een afwijking 
van de norm. Het hart is een zeer zuurstofbehoef
tig orgaan, dat niet met 'zuurstofschuld' kan func
tioneren, zoals skeletspieren dit wei kunnen. 
In de overgang van de grote aders naar de atria, 
van de atria naar de ventrikels en van de ventri
kels naar de grote slagaders, zitten kleppen, wer
kend volgens het terugslagprincipe: membraneuze 
flappen die door de alternerende bloedstroom ge
opend en gesloten worden. D e bloedstroom is op 
deze wijze eenzijdig gericht en wordt onderhou
den, doordat de atria en, iets vertraagd, de ven
trikels synchroon contraheren, onder invloed van 
een autonoom zenuwsysteem in de bartwand zelf. 
Beschrijving van dit systeem valt wei buiten het 
bestek van d it artikel. 
Vermeld cli ent nog, dat krokodi llen, die van de 
reptielen phylogenetisch het meest ontwikkeld 
zij.t, een bijna volledig ventri kelseptum hebben, 
waarbij bet rechter-atrium in de rechter-ventrikel 
uitmondt. Deze ventrikelscheiding wordt bereikt 
door de aanleg van een secundair septum. De vol
ledige ventrikelscbeid ing bij zoogd ieren is vee! 
meer een verdere ontwikkeling van het primaire 
septum. Bij beide ontwikkelingspatronen verscbuift 
het rechter-atrium dus a.h.w. naar rechts. 
Als geheel is hier getracht een uiterst globaal over
zicht van het reptielenhart te geven, waarbij wordt 
aangetekend, dat a llerlei detailafwijkingen van het 
gescbetste beeld , a ls variaties tussen de subklassen, 
ordes etc. voorkomen. 

Summary 

The author describes the functionning of a reptile 
hear t in comparison w ith that of a mammal. He 
g ives the necessary anatomic detai ls. 
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A. S. Romer (1962). The vertebrate body. Saunders, 
Philadelphia/London. 
G. E. H. Faxon (1955). Problems of the double circu
lation in vertebrates. Bioi. Rev., Cambridge 30: 196-226. 
Faxon, Griffith & Pr ice (1953). Circulation in Lacerta 
vl ridis. Nature, London 172: 312. 
R. Prakash (1952). The radiographic demonstration of 
the mode of action of the heart of a l izard Uromastix 
hardwickii. Ind. Journ. Radial. 6: 126-6. 

Fig. 3 

7 er llflde re verduidelijking wordt bierbij nog 
afgedrukt een f oto ( Fig. 3) vflll bet bart van 
em reptiel ( Emy1 orbicula·ris) in situ, alsmede 
em scbematiscbe voorstelling van dit bart, waar
bij de verscbillwdc onderdelen zijn bmomul 
( Fig. 4) . 

Fig. 4 

A A lucbtpijp 

8 B slagader voor l inkervoorpoot 

c.. C long 

D D longs lagader c 
F" 

E linker aortaboog 

4- F recbter aortaboog 

H G linker atrium 

J H rechter atrium 

f( J maag 

L K ventrikels ( bet septum is 
L buiten niet zicbtbaar) 

M L leverkwab 

M overgang maag/dunne darm 
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Geliko gecko los in de kamcr 
Drs. II. /U. r>nn "'"""'"""• Juh . de JfliUstraat ·16 , Leid<"n 

Toen ik anderhalf jaar gelcden cen volwassen 
tokeh, Gekko gecko, kreeg omdat het d ier voor de 
toenmalige bezitter te wi ld was geworden was 
mijn eerste reactie een terrarium voor het dier 
gereed te maken . De keus vie! op een bak van 
100 x 50 x 50 em, voorzien van enke le grote s:uk
ken leisteen, waarin een g loeilamp van 75 W was 
opgehangcn die ovcrdag voor een plaatselijke ver
warming zorgde. 
De gekko ging onder een van de stcncn zitten en 
bleef daar ongeveer drie maanden, slechts zijn 
plants verlatend om, wanneer niemand keek, zich 
te goed tc doen ann de muisjcs die voor hem in 
cen schote!tje werden neergezet. 
Hierna werd hij met een stevige handschoen beet
gepakt en meegenomen om de tentoonstell ing 
T crrahortus· Leiden, 1967 met zijn aanwezig heid 
op te luisteren. H ij l iet niet na dit tc doen: uit 
protest tegen het mini-terrarium van 40 x 30 x 
30 em waarin hij was gezet liep hij de etrste 
nacht a! dwars door een 4 mm dikke ruit naar 
buiten. Na een avontuurlijke vangst werd hij 
weer in dit terrarium gezet, waar hij voor de rest 
van de tcntoonstelling voor afleiding zorgde door 
tc bijten naar elke hand die in het terrarium wcrd 
gcstoken. 
T oen het dier weer was teruggekomen naar mijn 
huis besloot ik een andere wijze van houden te 
proberen en liet hem daarom gewoon los. Hi j 
koos zich een plaats achter de boeken op cen van 
de p lankcn doch verliet deze plek na hicr enige 
keren gestoord te zijn. Na nog cnkcle tijde lijkc 
standplaatsen heeft hij nu een d efiniticve bestcm
ming gevonden waar hij tot tevredenheid van aile 
partijen a! maanden zit: achter een verwarmd 
terrarium. Hij kan op deze plaats zowel van de 
warmte, als van de verborgenheid, als van de aan
wezigheid van bet wijfje dat, sinds z ij in septem
ber 1967 werd aangeschaft, ook op deze plaats 
zit, profiteren. 
Zijn levcnsgewoonten zijn vrij conservatief: ovcr
dag zit hij achter bet terrarium, met slechts de 
kop er bovcn uit. Die kop trekt hij a ileen terug, 
als ik werkelijk heel dicht bij hem kom. Breng ik 
hem in bet nauw, dan aarzelt hij geen moment om 
me t een kreet, waar je altijd weer van schrikt, 
toe te bijte n. Zijn beet is, dankzij de krachtige 
kaakspieren e n de grootte van de bek, een onple
zierige belevenis, die vermeden client te worden. 
·s Nachts wandelt hij door de kamer en komi op 
twee wanden ervan. Vaak gaat hij dan zitten ach
ter een muurplaat. Enkele malen verstoorde ik 
door oplichting van deze plant een samenzijn van 
de beide gekko's, waarbij bet wijfje echter altijd 
snel wegschoot. Het wijfje is trouwens altijd vee! 
schuwer gebleven dan het mannetje. 
Ze zit altijd geheel weggedoke n achter bet be
wuste terrarium en komt aileen 's nachts, wanneer 
het werkelijk helemaal rustig is, te voorschijn. 
Wanneer ik dan onverwachts de kamer binnen
kom kruipt ze achter de dichtstbijzijnde schuil
mogelijkheid, om, zodra bet even rustig is, terug 
te keren naar haar vaste plek achter bet terrarium. 

Tokkeb op jacbt in de kamer 
Foto H. M. vatt Meeuweu 

\XIanneer ik het mannetj e ergens verras blijft hi j 
gewoon zitten, tot ik a! te dicht bij hem kom ; dan 
stoot hij ecn kreet uit en schuift ergens achter, of 
hij bijt toe. 
Een hoofdstuk apart is bet roepen van deze dieren . 
Voor het eerst werd bet roepen gehoord tijdens 
de tcntoonstelling, waar immcrs altijd iemand 
sliep. Oat was echter slechts ffnmaal. T oen ik 
hem cchter los in de kamer had begon hij fre
quent te roepen, eerst ccn kecr per nacht, toen 
meerdcre malen, vervolgens riep h ij ook wanneer 
er nog Iicht nan was a ls het maar helemaal sti l 
was, en tegenwoordig roept hij ook overdag, voor
a l 's ochtends, doch ook wei in de middagtijd. 
D e karakteristieke, zeer luide roep, die bestaat 
uit een rwee of drie maal herhaald ratelend ge
luid. gevolgd door 3 - 9 maal de t)•pische to- keh 
roep, dringt ver door ; vele buren breken zich 
bet hoofd over de vraag waar dit gerucht van
daan komt. 's W inters roept hij minder. 
Het lukt soms ook de roep de d emonstreren aan 
bezoekers; dan gaat bet Iicht uit en moet het en
kele minuten absoluut stil blijven. Meestal lukt 
het wei om het dier zo nan het roepen te krijgen. 
Oat de gekko aileen roept bij st ilte is log ischer
wijs wei te verklaren : het is immers zijn bedoe
ling om zijn roep zo ver mogelijk te doen horen. 
Het wijfje reageert kenne lijk in zekere mate op 
de roep: wanneer ik na het roepen ga kijken zit
ten ze altijd samen. Vermoedeli jk doordat het 
wijfjc nog vrij klein is en dus misschien nog niet 
geslachtsrijp heb ik tot nu toe tevergeefs gezocht 
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naar eieren. Dat ik geen paringen heb kunnen 
waarnemen is bij de schuwheid van bet wijfje niet 
zo verwonderlijk. Ook 's nachts zitten zij meestal 
achter een schilderij, een muurplaat of achter 
boeken e.d.; voordat men ze daar kan zien moet 
er meestal eerst iets worden opgetild en dit geeft 
weer zo'n storing dat ieder samenzijn ogenblikke
lijk op initiatief van .bet wijfje wordt beeindigd. 
Voedsel is sinds de ontdekking van de nestmuis, 
die in grote hoeveelheden op sommige laboratoria 
overtollig is, geen probleem meer: een schoteltje 
wordt gevuld met nestmuizen, bestrooid met gis
tocal en op een voor. de dieren bereikbare plaats 
neergezet. Verder vangen ze op eigen initiatief 
alles wat los rondloopt: van vliegen, wasmotten, 
meelwormen en kakkerlakken tot hagedissen toe; 
zelfs een volwassen muis, die ooit ontsnapt was, 
en zich maar niet door mij liet vangen, werd een 
prooi van de grote mannetjes-tokeh. 
Van bet drinken heb ik nooit een probleem ge
maakt. Ik ging er van uit dat deze dieren, evenals 
de andere gekko's, niet drinken en heb nooit voor 
een drinkgelegenheid gezorgd. Dit heeft tot nu 
toe altijd uitstekend voldaan. 
Voor ontsnappen ben ik tegenwoordig niet meer 
bang: mijn balkondeuren staan vaak dag en nacht 
open, doch de beide tokeh's zitten nog steeds op 
hun plek, waarschijnlijk omdat deze voor hen 
gewoon bet prettigst is. Als ze willen kunnen ze 
's ochtends vanaf zonsopgang tot tegen de middag 
in de zon gaan zitten, ik heb dit echter nooit 
zien doen. 
Mijn aanvankelijke angst dat ze de kamer zouden 
bevuilen bleek ongegrond: ze doen altijd al hun 

behoeften, in de vorm van droge uitwerpselen, in 
een bepaalde hoek, waar ze speciaal met dit doel 
naar toe .gaan. Door bier een bakje met een stukje 
celstof op de bodem neer te zetten is de kamer 
geheel schoon te houden. Vloeibare uitscheidings
producten komen bij gezonde tokeh's niet voor. 
Een interessant verschijnsel, dat men soms kan 
waarnemen, is de zogenaamde anisokorie: de pu
pillen zijn ongelijk van grootte; de pupil aan de 
kant waar bet Iicht vandaan komt is bet kleinst. 
AI met al is de hierboven beschreven wijze van 
houden voor deze interessante dieren zeker aan 
te bevelen, temeer daar zelfs een kleinbehuisde, 
zonder een terrarium in de eigenlijke zin te heb
ben, op deze manier toch terrariumhouder kan 
zijn! 
Nog enkele 'technische' gegevens: 
De tokeh, Gekko gecko, is de grootste van de 
gekko-achtigen. Hij bereikt een lengte van ca. 
3 5 em, een breedte van 5 em en een dikte van 
4 em. De kop is opvallend krachtig, de staart is 
ongeveer even lang als de romp en rond op door
snede. De kleur is zilvergrijs, met oranje stippen 
die in min of meer regelmatige verdeling op de 
rugzijde staan. De grote hechtschijven met nagels 
zorgen ervoor dat de dieren ook aan de wanden 
met gemak omhoog komen. Aan bet plafond zag 
ik mijn dieren nooit. 
Het verspreidingsgebied omvat een groot deel 
van Zuid-Azie. 
In de natuur Ieven zij als uitgesproken kultuur
volgers ook dikwijls in huizen. Zij voeden zich 
met insekten, jonge knaagdieren en vogels en 
alles wat niet te groot of te hard is. 

Colnmbiaanse salamat1ders 
C. J. ltlarlnhelle (Uni11erddad de los Andes, Bo11o1a, Columbia) foto's va11 de schrijver 

Gedurende meer dan 20 jaar worden regelmatig 
grote aantallen reptielen en amfibi<!n uit Colum
bia geexporteerd. Het meeste materiaal wordt naar 
de Verenigde Staten gezonden, maar direkt of in
direkt komt ook veel terecht in Nederlandse 
terraria. 

Van Columbia zijn nu 12 salamandersoorten er
kend (zie lijst). Waarschijnlijk zijn vele van deze 
soorten slechts synoniemen, hoewel Columbia met 
62 verschillende biotopen groot genoeg is om een 
aanzienlijk aantal verschillende salamanders te 
herbergen. Drie van de 12 soorten zijn duidelijk 
verschillend in hun morfologie en ecologie. 

1. Oedipina part,ipes 
Komt voor in tropische gebieden beneden 1000 m. 
Deze soort is zeer schaars, en wordt meestal ge
vonden op bomen en struiken. Het is een lange 
en slanke donkerbruine salamander welke zich ta
melijk snel kan bewegen. 
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2. Bolitoglossa altamazonica 
Dit is ook een laagland dier dat slechts beneden 
1000 m voorkomt. Aile Bolitoglossa zijn dikke, 
korte, gedrongen salamanders. Altamazonica is een 
zeer zeldzame soort welke op boomstronken ge
vonden wordt en bruinachtig van kleur is. Uit 
Columbia zijn slechts drie exemplaren bekend; 
bet laatste individu werd in juli 1968 door mij 
gevonden in Villavicencio (Meta). Zeven exem
plaren zijn bekend uit Brazilie. Onlangs schijnt 
een groep virologen enkele honderden exemplaren 
verzameld te hebben nabij Belen in Brazilie. 

3. Bolitoglossa adspersa 
Dit is een zeer algemeen voorkomende hoogland
salamander. Exemplaren zijn verzameld op hoog
ten van 1700 tot 3800 meter ( 2). Deze korte, 
gedrongen, bijna zwarte salamander beweegt zich 
uitermate langzaam en wordt steeds gevonden on
der stenen en rotsblokken. In tegenstelling tot an
dere Bolitoglossa leggen zij geen eieren doch 
brengen levende jongen ter wereld ( 1). In gevan
genschap vereisen zij een lage temperatuur (bene
den 20° C) en een zeer hoge vochtigheid. Zij 



Boliloglossa adspersa 

voeden zich slechts met zter kleine insecten zoals 
fruitvliegenlarven, graanmijten en bedwantslarven. 
Vliegende, snelbewegende en grotere insecten kun· 
nen zij niet vangen. Aangezien zij zich niet bewe· 
gen en hun metabolisme op de !age temperatuur 
zeer langzaam verloopt, behoeven zij slechts heel 
weinig voedsel. Wegens hun verscholen leefwijze, 
immobiliteit en uniform donkere kleur zijn deze 
gemakkelijk te houden salamanders weinig aan
trekkelijke terrariumdieren. 

Lij st van Columbiaanse salamanders met vang
plaatsen (provincies tussen haakjes geplaatst) "" 
verspreiding: 
1. Oedipina partJipes (syn. Oedipus parvipus) 
Cenia - Rio Cauca (Antioquia), Pena Lisa, Con
doto ( Choco). W cstelijk Columbia. 
2. OedifJi/l(t cOtitfJiex 
Gorgona Eiland. Stille Oceaan, voor de kust van 
West-Columbia. 
3. Bolitoglossa phalarosoma 
Medellin (Antioquia). W estelijk Columbia. 
4. Bolitoglossa altamazonica 
Acacias, Villavicencio (Meta) , Muzo (Boyaca). 
Centraal Columbia. 

Bolitoglossa adspersa 

5. Bolitoglossa hypacrtt 
Paramo Frontino op een hoogte van 3610 m 
(Antioquia) Weste lijk Columbia. 
6. Bolitoglossa v,tl/emla 
Yarumal (Antioquia). Westelijk Columbia. 
7. Bolitoglossa savagei 
Cerro ·San Lorenzo, Sierra Nevada de Sta. Marta, 
La Cumbre, La Papa, Rio Frio (Magdalena). 
Noord-Columbia. 
8 . Bolitoglossa bisseriata 
Rio Calima (Valle) en Gorgona ei land (Stille 
Oceaan). West-Columbia en voor de kust van 
West-Columbia. 
9. Bolitoglossa adspersa (syn . Oedipus adspersus) 
Vele plaatsen in centrale en oostelijke Andes-berg
ketens (Antioquia, Boyaca, Caldas, Cundinamarca, 
Magdalena, Norte de Santander, Santander). 
Noord-, Oost-, Centraal- en West-Columbia. 
10. Bolitoglossa rricefori 
San Gil (Santander) . Centraal Columbia. 
11. Bolitoglosstt wpitana 
Tusscn Alban en Sasaima (Cundinamarca) . 
Centraal Columbia. 
12. Bolitoglossa pandi 
Pandi (Cundinamarca). Centraal Columbia. 

Llteratuur: 
Brame. A. H., Jr. 1968. Systematics and evolution of 
the Mesoamerican Salamander genus Oedipina. J . 
Herpetol. 2 (1-2): 1-64. 
Peters, W. 1879. Eine Mitteillung uber neue Amphibian 
des Kgl. Zoologischen Museums (Euprepes, Acontias, 
Typhlops, Zamensis, Spilotes, Oedipus). Monatsb. 
Konigl. Preuss. Akad. Wiss. Berl in 1879: 775·779. 
Dunn, E. A. 1944. Los generos de anfibios y reptiles 
de Colombia. Caldasia 2 (10): 71-103. 
Dunn, E. R. 1957. Herpetology of the Bogota area. In 
Contributions to the herpetology of Columbia. Privaat 
gedrukt M.T.O. pp. 1-3. 
Taylor, E. H. 1944. The genera of plethodont salaman
ders in Mexico. Pt. 1. Univ. Kansas Sci. Bu ll. 30, 
pt. 1 (12): 189-232. 
Taylor, E. H. 1952. The salamanders and caecil ians 
of Costa Rica. Univ. Kansas Sci. Bull. 34, pt. 2 (1 2): 
695-791. 

Summary: 
A list of Colombian salamanders and thei r distribu
tion is presented. Detai ls on the morphology and eco
logy of Oedfpfna parvlpes, Bofftoglossa altamazonlca 
and B. adspersa are given. Observations on B. ad
spersa in captivity, food habits and reproduction are 
made. 
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Tips 
1. Bloeien van bromelia's. 

Wilt u uw bromelia's Iaten bloeien, gooi dan 
in de koker ervan een zeer klein stukje (cal
cium) carbide. Dit doet nl. met behulp van 
het in de koker van de bromelia aanwezige 
water acetyleen ontstaan, dat de bloei van uw 
plant bevordert. 

2. Schuifruiten en -deuren. 
Voor ruiten of deuren in uw terrarium die 
moeten schuiven is er tegenwoordig een prak
tische oplossing. Sinds kort zijn in vrijwel 
iedere doe-het-zelf-zaak plastic strips te koop 
van het merk Swish Fttrni-GI)'de. Met dit 
nieuwe materiaal dat gemakkelijk is te beves
tigen, zijn vele schuifproblemen te verhelpen 
zoals blijkt uit de uitgebreide folder die uw 
winkelier u kan leveren. Vooral ruiten schui
ven hierin bijzonder gemakkelijk. Als de stroef 
schuivende ruiten van uw terrarium u altijd al 
hinderden, is het aan te bevelen om dit nieuwe 
materiaal eens te proberen. 

R. de Lang, Maassluis 

Vraag en antwoord 
Op de vragen gesteld in ons maart nummer {pag. 
42) zijn helaas uit de lezerskring geen reacties 
ontvangen. 
We proberen het nog eens met een inmiddels 
binnengekomen vraag. 
Vraag 
Van mijo drie Iguana iguatla van ongeveer een 
meter, wil er een de laatste zes weken maar niet 
verve lien. 
Zijn oorspronkelijk felgroene kleur is teruggelopen 
tot bruin en zijn huid voelt hard en dor aan. Ook 
eet hij de laatste tijd slecht. 
Als voedsel krijgt hij verse groenten en vers fruit 
met veel afwisseling en er vindt twee- a driemaal 
per week bestraling plaats met een TUV 6W-lamp. 
W eet U een middel om de vervelling weer op 
gang te Iaten komen ? 
G. J. v. d. H. te S. 
Antwoorden s.v.p. aan de redactie. 

Vraag en aanbod 
Te koop: demontabel terrarium, kompleet met glas, 
verlichting en bijverwarming. 122 x 87 x 104 em, 
tafelmodel. Nat en droog gedeelte; ingebouwd aqua
rium; f 100,-. H. van Dun, Venneweg 5, Goirle (NB). 
Gevraagd: wie kan mij helpen aan boomvarenpalen 
01 wie is bereid boomvarenpalen met mij gezamelij'k 
aan te schaffen? Deze palen van 60 x 5 x 5 em, de 
als ondergrond voor planten kunnen dienen (Lacerta 
Zle jrg., biz. 4) zijn aileen in dozen van 36 stuks te 
koop tegen de priJS van f 56,- (excl. verzendkosten). 
Bij voldoende belangstelling loont het de moeite om 
er 36 stuks van te bestellen. Per stuk komen ze dan 
op f 1,55 (axel. verzendkosten). 
R. de Lang, Burg. Zaneveldstraat Z76, Maassluis. 
Aanpeboden: 1 Testudo graeca, mnl. (lengte 12 em), 
fraa1 getekend. 
Gevraagd: National Geographic Magazine 1952, vol. 
Cl, nr. 5. Verder ter overname gevraagd: aquarium; 
maten ongeveer 25 x 40 em oppervlak. Drs. H. L. de 
Koningh, Adm. v. Gentstr. 39, Utrecht. Tel. 030-715291. 
Gevraagd: Tropidurus torquatus vrl. en Hyla soorten. 
K. Huizenga, Fr. Schubertlaan 54, Heemstede. 
Tel. 023·82693. 
Aangeboden: wormsalamanders uit San Fransisco 
(Batrachoseps attenuatus) f 7,50 per paar. Mw. R. 
Bentvelzen-Baans, 1e Jan Steenstraat 75, Amsterdam. 
Gevraagd: een kweekportle huiskrekels. 
G. J. v. d. Hondel, Halleystraat 30B, Schledam. 
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Mw. R. Bentvelzen-Baans deelt ons mede, dat bij de 
Wormenfarm 'Van Koolwijk', Rljnstraat 189, Amster
dam, tel. 020-424755, het gehele jaar verkrljgbaar zijn: 
wormen, per portia f 1,25; maden, per portia f 1,50 
en enchytraeen, per portia f 1,50. Geleverd in doos: 
f 0,50 extra. Een en ander excl. eventuele verzendkos
ten. Vooruitbetaling: Gem. Giro K 13539 of Amro Bank, 
Van Woutstraat. Abonnementen zljn mogelijk. 

Nleuwe Leden: 
1672 J. M. W. Gaasenbeek, Cortezlaan 3, Utrecht 
1673 Dr. Robin Lawson, 1342 North .Lemon Ave., 

Menlo Park, California 94025, U.S.A. 
1674 S. Nleuwenhuljzen - Chari. de Bourbonstr. 108, 

Den Haag 
1675 W. Gilst, Meijerstraat 6, Vlaardingen 
1676 L. F. C. de Ruyter, Prins der Nederlandenstr. 73, 

Hoek van Holland 
1677 J. Verdouw, Linnaeusstraat 85, 's-Gravenhage 
1678 A. A. van der Sande, van Wassenaarsheuvel 102, 

Oosterbeek 
1679 H. M. Verzijl, Halmaheirastraat 17", Amsterdam-6 
1680 H. Kooijman, Den Bommelsestraat 34, Schiedam 
1681 J. J. H. Cratsen, Oude-Maasstraat 86, Maastricht 
1682 A. A. M. van der Poorten, lsoldestraat 48, Gouda 
1683 W. Bleumink, Sneeuwbalstraat 152, Den Haag 
1684 De Koster Wilfried, Groenstraat 45, Zevergem -

Gent - Belgie 
1685 E. L. Geerds-Mooiweer, Keizersgracht 788", 

Amsterdam-C. 
1686 H. Fokkens, Waterweg 189, De Bill 
Adreswljzlglngen: 
A. v. d. Graaf Amsterdam, naar Smutslaan 34, Ermelo 
P. H. Redman, Den Haag, n. Ambachtshevenlaan 941, 

Zoetermeer 
lr. W. G. v. d. Akker, Den Haag, n. Nassauplein 19a, 

Den Haag 
1e Herv. L.O.M. School, Amsterdam, naar Azalea-

straat 21, Amsterdam Noord 
H. G. Westra, Amsterdam, naar Prof. Tulpstraat 6 
D. J. van der Laan, Soest, naar Wesch 97a, Noorbeek 
J. Aries, Amsterdam, naar Sumpiusstr. 13, Purmerend 
H. W. Waardenburg, Glanerbrug, naar A. M. van 

Schurmanstraat 12, Utrecht 
A. A. B. Vroklage. Amersfoort, naar Prof. Buyslaan 59, 

Baarn 
L. Dekker, Amsterdam, naar 304 Cedar Cresent S.W. 

Suite 5, Calgarn - 4 - Alta, Canada 
Opzegglngen: 
R. Ruiterman, Delft 
Rectlflcatle: 
A. Sevenhuysen, Alpen Rondweg 37, Amstelveen 
Adreswljzlglngen: 
R. J. C. Bernhard, Rotterdam, naar Borstelgras 3 
F. W. Blankenstein, Deventer, naar Knokkelaan 23, 

Eindhoven 
J. M. Gouka, Delft, naar Jan van Gentstraat 9, 

Badhoevedorp 
Kon. Ned. Natuurhist. Ver. naar D. G. S. Ruhwandi, 

1e Wilakkerstraat 31, Eindhoven 
Onbestelbaar retour: 
H. G. Westra, Amsterdam 
W. Weijs, Rijnsburg 
J. de Kleijn, Melbourne 
G. M. Henriet, Rijswijk 

Boekbespreklng 
Onder de tltel 'ZIE DE ZOO' Is van de hand van 
Hendrik K. van den Bergh een fraai excursieboekje 
voor de dierentuin van Antwerpen verschenen. Het 
boekje is uitgegeven als bijzonder nummer van het 
Belg1sche tljdschrift Hamster (Nrs. 3 en 4, 1968). Het 
Is verkrijQbaar door B.Frs. 75,- over te schrijven op 
glrorekenmg 11.62.47 van de V.Z.W. 'De Vrienden van 
het Schoolmuseum' te Gent. 
Het werkje tell niet minder dan 96 pagina's en is 
bijzonder goed geillustreerd. Het onderschrift 'excur
sieboekje' is naar mljn mening een understatement, 
want het bevat veel meer dan aileen een excursie 
door de dierentuin. Er zijn talrijke gegevens over het 
gedrag van allerlei dieren opgenomen en de hoofd
stukken over de huid, de poten en de staarten van 
verschillende dieren zijn voor de liefhebbers belang
wekkend. Het boekje bevat een uitgebreide inhouds
opgave alsmede een literatuurlijst op het gebied van 
dierenboeken en tljdschriften. Jammer dat bij deze 
laatste categorie Lacerta is vergeten! Niettemin een 
zeer goad boekje voor algemeen geinteresseerden 
op dit terrain. 

L.C. 


