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UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN 

AQUA TERRA 8/1968 
Herfstrels naar KataloniA (Span)e) 
door Othmar Stemmler 
Een fraai geillustreerd reisverslag waarin de reptielen 
en amfibieen worden opgesomd en beschreven, welke 
de schrijver heeft gevonden. In AQUA TERRA 9/1968 
volgt het slot van dit verhaal, speciaal nuttig voor 
hen die dit jaar of later Spanje als hun vacantiedoel 
kiezen. 

IDEM 9/1968 
Het houden van Stenodactylus petrll 
door Othmar Stemmler 
Beschrijving van de verzorging van daze dunvinger
gekko uit het woestijngebied van Marokko. 

IDEM 11/1968 
Aantekenlngen over de nakweek van Phelsuma mada
gascarlensls martens! 
door Horst Henkles 
Beschrijving van een geslaagde meervoudige kweek. 
Het artikel is voorzien van een uitvoerige literatuur
lijst over het geslacht Phelsuma. Er wordt opgemerkt 
dat de geslachtsnaam afkomstig is van de Neder
landse Helmintholoog Mark van Phelsum (2e helft 
18e eeuw). 

IDEM 12/1968 
Opmerklngen over Spllotes pullatus en Pseustes 
sulphureus 
door Dr. Paul MUller 
Gedetailleerde gegevens en een verspreidingskaart 
f;t~·~.eze Zuidamerikaanse reuzenslangen; met goede 

DATZ 8/1968 
Bufo granulosus 
door Dr. Paul MUller 
Ervaringen omtrent vlndplaatsen en gedrag van deze 
grote pad, op basis van een reis naar Brazilie. 

AQUARIEN TERRARIEN 10/1968 
Bolga dendrophlla 
door H. A. Pederzanl 
Een korte beschrljving van deze giftige boomslang 
uit Azie; met goede toto's. 

IDEM 1211968 
Phrynocephalus versicolor 
door W. Krlmse en V. Slnz 
Een uiteenzettlng over deze agaam uit Mongolie met 
waardevolle aanwijzingen voor het houden in ge
vangenschap van deze als moeilijk bekend staande 
soort. Tevens zijn gegevens over de natuurlijke bio
toop opgenomen. 

Vacantletljd 

Voor de goede orde zij opgemerkt dat in de 
maanden juli en augustus, zoals te doen 
gebruikelijk, slechts een nummer van Lacerta 
zal verschijnen, en wei in augustus. 
Wij wensen u een prettige vacantie toe. 

Red. 

De menlngen van auteurs zl)n nlet noodzake
IIJkerwl)s die van de redactle. De auteur blljfl 
verantwoordell)k voor de lnhoud van zijn ar
tlkelen. Red. 

ER WORDT NOG STEEDS KOPIJ GEVRAAGD, 
LIEFST MET FOTOMATERIAAL! 



De salamanders van Bulgarije 

Salemumdra s. salamaudra (Lin.) komt door ge
heel Bulgarije voor, vooral op beboste berghellin
gen, minder op vlakke terreinen en daar dan 
uitsluitend waar ook bos en vochtigheid zijn. In 
Bulgarije vindt men de meeste bossen op de berg
hellingen zodat het voorkomen van Salamaudra s. 
salamaudra hier vrijwel tot de gebergten beperkt 
blijft. In het Rila-gebergte werd de soort nog op 
een hoogte van 1700 m ( !) aangetroffen. Naar het 
schijnt ontbreekt hij in het lossgebied van de 
Donauvlakte (fig. 1). 

TrilltrtiS alpestris a/pestris (Laurent i) is de 
zeldzaamste salamandersoort in Bulgarije. Men 
vindt hem slechts in meren in het hooggebergte 
en in waterrijke gebieden, op hoogten van 1100-
2200 m; beneden deze hoogten komt Tritrma 
e1/pestris in Bulgarije niet voor. Tot voor dertig 
jaar was slechts een vindplaats bekend en wei uit 
Sredna-Gora. Door dr. Ivan Buresch en ]. Zonkov 
zijn verdere vindplaatsen gepubliceerd (fig. 1): 
1. in het Rila-gebergte in het Droge Mcer, op 

1892 m; 
2. in het Rila-gebergte in het Jakoroeda Mcer, op 

2195 m; 
3. in het Rhodope-gebergte bij de houtvcsters

woning Beglik, op 1500 m; 
4. in het Rhodope-gebergte in de Pasjmakli

mcren, op 1100-1400 m. 

Trit11r11s crista/liS (Laurenti) wordt op het 
Balkan-schiereiland door verscheidene ondcrsoor
ten vertegenwoordigd, waarvan de onderscheiding 
niet gemakkelijk is. Door meerdere auteurs die 
zich met dit probleem hebben beziggchouden 
(Wolterstorff 1923, Herre 1932, Werner 1938, 
Fejervary 1923, Karaman 1921) worden de vol
gende ondersoorten voor de Balkan genoemd: 
ssp. camifex (La u r e n t i), ssp. k,~reli11ii 
(Strauch) en ssp.dobrogims(Kiritzescu). 
Vermeldenswaard bovendien is forma IJIIreschi 
W o l t e r s t o r f f, die waarschijnlijk niet meer 
levend voorkomt omdat de vindplaats vcrstoord 
is. 
In Bulgarije worden Trit11ms crista/liS dobrogicm 
(fig. 2) en T. c. kareli11ii gevonden. Forma 
b11reschi moet tot de ondersoort kareli11ii worden 
gerekend. TrilllrtiS criJJaiiiS dobrogicrts leeft in de 
Donau; Trilllr/IS crislalm ke~relinii vindt men land
inwaarts in stilstaande wateren en hij is zelfs in 
koude bronmeertjes op 1300-1350 m in het Rila
gebergte 'gevonden. Het water van deze meertjes 
is uitgesproken koud, "s zomers 13-15° C, en ge
durende 6 maanden per jaar is de luchttemperatuur 
even hoven of zelfs onder 0° C. 
Wij zullen nu forma b~~reschi W o l t. nader be
schouwen (fig. 3). De oorspronkelijke beschrij
ving luidde (Katalog, Festschrift 50 Jahre Mu
seum Magdeburg, 1925, p. 256): Van deze mooie 
nieuwe vorm zijn 3 ~ ~ en 3 jonge diercn voor
handen. De 3 ~ ~ onderscheiden zich door hun 

BeaoerhlnR W. Ber11man• 

fig. 1 Verspreiding ilz Bulgarije Vatl Salammzdra 
sa/amat~dra (bovm), Trilurus alpeslris (midden) 
e11 Triturus vulgaris 11aar Buresch m Zotzkov, 
1941. 

aanzicnlijke lengte - 132 tot 138 mm - als ook 
door het levendige metaalachtige g r o e n op 
de zilverkleurige band van de staart en op de 
donkere vlekken op de bovenzijde voldoende van 
het tot mijn beschikking staande materiaal van 
andere Europese vindplaatsen en van Olympus 
bij Brussa. Ik noem deze duidelijk lokale vorm 
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fig. 2 Triturus cristatus dobrogicus ( Kiritzescu), 
links rJ, recbts ~- Vindplaats: Beskoetsomoeras 
bij de Sldtl Swiscbtow iu Bulgarije. 

naar Dr. Buresch, dirccteur van het Konink lijk 
Natuurhistorisch Museum te Sofia, aan wiens 
vriendelijkheid ik het materiaal te danken heb 
(Wolterstorff). Dr. Buresch vult dit nog aan: 
Vooral valt de buitengewone lengte op, van 1'40 
101 155, ja zelfs tot 190 mm; bovcndien is de 
lichaamsbouw dik en plomp; het lichaam is don
kergroen van kleur met opvallende vlekken op 
kop, rug en ledematen. 
Aile exemplaren van de vorm bureschi werden in 
een kunstmatige vijver van de Pri ns Boris Tuinen 
in Sofia gevangen. Deze vijver was dicht met 
waterplanten (Elodea sp.) begroeid, waartussen 
zich een zeer r ijke wa1erfauna kon ontwikkelen, 
waasonder ook deze salamandervorm. D e schrij
ver is van mening dat de gunstige levensomstan
digheden (overvloedig voedsel, relatief hoge wa
tertemperaluur, voortdurende aanvoer van vers wa
ter) het voor deze salamanderpopulatie mogelijk 
hebben gemaakt tot een lengte- en diktegroei te 
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geraken zoals men bij geen andere Triturus soort 
heeft waargenomen. De vorm buresrhi was in deze 
vijver vrij talrijk. In 1934 werd echter de vijver 
d rooggemaakt, de planlengroei verwijderd en de 
bodcrn schoongemaakt. Hierbij kwamen he laas 
honderden salamanders om. Toen men de vijver 
opn ieuw had gevuld werden er Amerikaanse fo
rellen in ui1gezet en deze r uimden de laatste sala
manders op. In het late najaar van 1939 werd de 
vijver nog eens d rooggclegd; daarmee was een van 
de interessantste en zeker g rootste lokale vormen 
(Trilums crislalus ktlreliuii forma hureschi) van 
onze Europese sala.manders voorgoed vernietigd. 
Het is helaas niet bekend of deze vorm zich sinds
dien opnieuw kon ontwikkelen. 
Een systcmaticus za l wein ig betekenis hechten aan 
een lokale vorm; elke salamanderliefhebber zal 
het echter betreuren da1 men van dezc d ieren geen 
nakweek heeft kunnen verkrijgen en verspreiden . 
( In de lijst van amfibieen en reptielen van Europa 
van Mertens en Wermuth word t d eze naam niet 
erkcnd! Daar echter niet aileen systematische maar 
ook ecologische en genetische vraagstukken van 
belang zijn, heb ik deze salamander in he1 bijzon
der naar voren gebracht!) 
Trilurm vulgaris vulgm·is (L.) heeft zijn ver
spreid ing vooral in de noordelijkc en oostcl ijke 
gebiedcn van het Balkan-schiereiland . D e in Bul
garije voorkomende dicren moeten zonder 1wijfel 
101 T. 1'. rulgaris worden gerekend alhoewel z ij in 

fig. 3 Triturus crista/us karelinii ( Straucb) 
'formtt burescbi Wolterstorff' ( uomen illcgitimum ), 
liuks r!, recbts 9. 



lichaamsvorm overgang tonen naar T. v. grt~eca 
(lichaam in doorsnede en igszins vierkant) . 
T. 11. v11/gari1 is in Bulgarije minder talrijk dan de 
vcrcegenwoordigcrs van de T . cri11ttll11 groep. Men 
vindt ze zowel in stilstaandc als in stromende 
wateren. Op berghellingen komt T. v. l'lllg<tri1 
tot op 1400 m voor; in stromen die in de Zwarce 
Zec uitkomen wordt hij echter ook aangetroffen 
(fig. 1) . 
Dit overzicht van de Bulgaarsc salamanders is niet 
meer geheel nieuw. De oorspronkelijke publicatie 
van Dr. Ivan Buresch en ]. Zonkov heeft als 
titel 'Onderzoekingen naar de verspreiding van 
Reprielen en Amfibiei.'n in Bulgarije en op bet 
Ba lkan-schiereiland' en is op 2 maart 1941 in de 

Mededclingen van het Koninklijk Natuurwetcn
schappclijk Instituut te Sofia, Bulgarije gepubli· 
ceerd, met een D uitse samenvatting. Het is te be
treurcn dat er blijkbaar geen vcrta ling van de 
gehele publicatie bcstaat, evenals bet jammer is 
dat wij sindsdien bcpaald weinig nieuwe infor
matie over de amfibiei.'n konden verkrijgen. H et 
moge op deze gronden gerechtvaardigd zijn een 
oudcre publicatie opnieuw onder de aandacht te 
brengcn. 

Adtes schtijver : 
G. Radek 
Staatl. museum f. Naturk. 
ludwigsburg 
Arsen;tlbau 
Duitse Bondsrepubliek 

Mijn ervaringen met Lygodaetylus piettn·atus kcniensis 

II. /11. 11011 /llce u a.,en , me d . dr• .. Lelden 

Het geslacht Lygodactylus telt ongeveer 30 soor
tcn, verdeeld in ca. 60 ondersoorten. Ze komen 
voor in Afrika, zuidelijk van de evenaar en op 
Madagascar. 
Het zijn kleine gekko's die voornamelijk overdag 
actief zijn. D e grootste soon, Lygodactylm rex, 
meet ca. 10 em, de meeste soorten komen niet 
boven de 8 em. 
Ze zijn normaal van postuur, de staarc neemt iets 
mecr dan de hclft van de totale lengte voor zijn 
reken ing. Verdere kenmerken zijn: de ronde pupil, 
het rudimentair zijn van de cerste teen aan voor
cn achterpoten, en het bezit van een hechtorgaan 
aan de punt van de staart. Dit hechtorgaan is ge
bouwd op dezelfde wijze, als die onder de tcnen. 
\Xfanneer de staart afbreekt, regenereen dit orgaan 
niet. D e meeste soorten hebben onopvallende kleu
ren, een uitzondering hierop is Lygodacty/111 cou
ralli uit W. Afrika, die grocn gekleurd is. Hclaas 
wordt d it fraaie dier slechts zelden geimporteerd. 
Regelmatig vinden we echter in de hande l L)·go
dactyl/11 piriiiYfl/111 keuien1i1, die zoals de naam 
a l zegt, uit Kenya afkomstig is. 
Deze dieren worden ongevecr 8 em lang. De 
kleur is een blauwgrijs, dat halverwege de rug 
begint en zich tot op de staa.rt uitstrekt. De voor
bnt van de rug evenals de bovenkant van de kop 
zijn in de lengte afwisselend gee! en bruin ge
strcept. D oor bet oog loopt aan beide zijdcn een 
bru ine streep. Vanaf de schouder naar achteren 
loopt aan elke .kant een rij steeds kleiner worden
de C-vormige bruine vlekjes met een Iichte kern. 
Deze gaan tot op de staart door. 
De buik is lichtgeel, ongevlekt. 
D e tekening van de keel is typisch: twee donkere 
V -vormige vlekkcn met de punt naar de voorkant 
van het d ier. Voor de punt van de cerste V be
vindt zich een lichtere vlek (zic foto). 
In de donkere kleurfase verandert de kleur van de 
bovenzijde van bet dier in een bijna e.gaal danker
bruin. 

foto vnu de scbrijver 

L. picturalus kenieusis 

De c3 c3 zijn van de 2 2 te onderscheiden, door
dat bij hen de keeltekening vee! donkerder is. Ook 
hebben zij een aanta l preanaalporicn. 
De wijfjes zijn iets kleiner dan de mannetjes. 
Mijn exemplaren warcn afkomst ig uit Kenya, waar 
z ij op de schors van allerlei bomen leefden. Ze 
komen hier ook in steden en dorpen voor. H un 
voornaarnste natuurlijke vijand is de gevlekte bos
slang, Philothamu111 1emivariegftl111. 
Mijn crvaringen met deze dieren waren gocd. De 
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dieren deden het uitstekend in een klein ( 30 x 
30 x 45 em) terrarium. In overeenstemming met 
wat ik van hun natuurlijke biotoop afwist, werd 
dit terrarium voorzien van veel schors. Het valt op, 
hoe goed hun schutkleur hieraan is aangepast. Het 
terrarium werd zeer droog gehouden. Een water
bakje leek overbodig, daar de dieren nooit dron
ken. Ondanks dit sproeide ik soms tegen de avond 
een weinig water. Voor de wijze van houden wor
de verwezen naar het desbetreffende stencil in de 
literatuurdienst. 
Bij de importen vindt men bijna altijd eieren, die 
tijdens het transport gelegd zijn. Aile eieren die 
ik op deze wijze in handen kreeg, kwamen uit. 
Ook de in het terrarium regelmatig gelegde eieren 
ontwikkelden zich aile. Van enkele legsels volgt 
hier een verslag. 
Op 18-7-1967 werd in mijn terrarium een tweetal 
eieren gelegd. De eieren worden altijd met twee 
tegelijk afgezet, meestal in een spleet, in dit geval 
tu~sen de wand van het terrarium en een stuk 
schors. De eieren zijn onderling en aan het sub
straat stevig gekit, zodat het verwijderen uiterst 
zorgvuldig moet gebeuren. 
Omstreeks half september 1967, dus twee maan
den later, werd een van de eieren voorzichtig ge
opend. Een goed ontwikkeld embryo werd aange
troffen. Op 5-12-1967, 139 dagen na het leggen, 
kwam het andere ei uit. 
Op 3-10-1967 kreeg ik nog eens 3 paar eieren. 
Ook hiervan werd na enige tijd een ei geopend, 
waarbij bleek dater zich een embryo in bevond. Bij 
het openen werd van het eraan vastzittende ei 
een stukje van de eischaal afgebroken. Het er
onder liggende ,vJies bleef intakt. Dit beschadigde 
ei is toch normaal uitgekomen, op 6-2-1968. De 
andere eieren uit deze serie kwamen uit op 3-2, 
4-2 en 9-2-1968. Een overgebleven ei werd op 
11-2-1968 geopend. Hierin zat een volledig ont
wikkeld dier met een kleine gele dooiermassa. De 
pupillen van dit diertje reageerden niet op Iicht, 
zodat ik aannam dat het diertje reeds dood was. 
De tijdsduur tussen eiafzetting en uitkomen der 
eieren lag dus op 122, 123, 125 en 128 dagen. De 
eieren werden bewaard in een potje met turfmolm 
dat voor het merendeel van de tijd kurkdroog was. 
Ze stonden in een verwarmde ruimte, waar de 
temperatuur overdag tot ca. 29° C steeg, om 
's nachts te dalen tot 18-22° C. 
De lengte van de jonge dieren bij geboorte was 
25-28 mm. Van het langste exemplaar heb ik 
enige groeicijfers. 
Geb.: 5-12-67, lengte: 28 mm. Op 14-1: 32 mm. 
Op 4-2: 36 mm. Op 11-3: 37 mm. 
De jonge diertjes vielen op, doordat zij een duide
lijk oranje staartpunt hadden, terwijl de kleur van 
het lichaam vooral bruinachtig was, zonder de 
gele tekening op de kop, maar met dezelfde vlek
kenpatronen op kop, rug en flanken als de ouders. 
Het oranje op de staart loopt aan de onderkant 
verder naar voren dan aan de bovenkant. 
De jonge dieren aten allemaal fruitvliegen (Dro· 
sophila h)'dei, melanogaster, mercatorium) die in 
overvloed werden aangeboden. 
Voordat ze gevoerd werden, werden de vliegen 
even geschud met Gistocal (Brocades). Later wer
den ook kleine wasmotlarven gegeven, die even
eens met Gistocal waren bepoederd. 
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Drinken doen ze weinig of niet, zodat ik maar een 
enkcle keer een paar druppels water erbij bracht, 
waar ze dan eigenlijk nog niet eens naar omkeken. 
Daar de diertjes zo extreem klein zijn - stelt u 
zich een hagedis van 2,5 em maar een voor -
durfde ik ze niet in een gewoon terrarium te doen, 
daar ik zowel voor ontsnapping vreesde, alsook 
bang was het overzicht over de voeding van de 
diertjes te verliezen. 
Daarom nam ik enkele flinke jampotten, waarin 
kleine takjes werden gezet. In het deksel werden 
enkele gaten gemaakt, die weer met stukjes nylon
kous beveiligd werden tegen ontsnappingen van 
gekko's en fruitvliegen. Dit systeem voldoet uit
stekend. 
De diertjes groeiden gedurende 4-5 maanden voor· 
spoedig, en ik zou graag een beschrijving hebben 
gegeven van het geslachtsrijp worden ervan. 
Helaas echter kwamen ze om het Ieven tijdens 
mijn vakantie. 
Ook de ouders waren prettige terrariumbewoners. 
De eerste dagen van hun verblijf in het terrarium 
vertoonden ze zich niet, doch kropen weg. Toen 
er echter andere hagedissen bij hen in het terra· 
rium gezet werden, veranderde het beeld. Of ze 
nu door deze nieuwe bewoners uit hun schuil
plaatsen werden gedrongen, of dat ze zich na deze 
tijd voldoende gewend hadden aan het terrarium, 
het blijft onbekend; maar zeker is, dat ze vanaf 
dat moment tevoorschijn kwamen zodra het Iicht 
werd. Ze zitten tegen de wanden of tegen het 
plafond en volgen belangstellend met de kop alles 
wat er gaande is. Ze kunnen de kop achterover 
buigen tot hij een rechte hoek maakt met het 
lichaam, wat een zeer grappig gezicht is. Meestal 
zijn ze in de Iichte kleurfase, aileen als ze zonnen 
worden ze donker. 
Bij het eten schieten ze plotseling snel naar voren, 
en gaan vaak meteen na gehapt te hebben weer 
achteruit. De snelheid waarmee deze bewegingen 
worden uitgevoerd maakt ook dit gedrag attractief. 
Hetzelfde kan ook gezegd worden van het baits
en imponeergedrag, wat bij deze dieren dankzij de 
grote activiteit dikwijls waar te nemen is. Kastle 
onderscheidt een voorwaarts- en een zijwaarts
dreigen. Wat ik het meeste waarnam was, dat 
wanneer twee mannetjes te dicht bij elkaar kwa
men, de zwakste met de staart golvende bewegin
gen ging maken ('kwispelen'). Komt het sterkere 
dier nog dichterbij, dan gaat de zwakste op de 
vlucht. De dieren veranderen hierbij niet van 
kleur. Kastle zegt, dat zijn dieren kontaktschuw 
aten, en nooit dicht bij elkaar zaten. Mijn exem
plaren zaten meestal juist zover van elkaar, dat er 
net geen reactie werd uitgelokt. 
Een paring zag ik slechts eenmaal. Ik heb echter 
aile reden om aan te nemen, dat dit veel vaker 
heeft plaats gevonden. De sexuele activiteit strekt 
zich uit over het gehele jaar, zoals blijkt uit waar
nemingen van o.a. Loveridge en Kastle. 
Geluid maken de dieren slechts bij hoge uitzonde
ring. Eenmaal gaf een mannetje een piepend 
kwaakje toen ik hem beetpakte. Soms komt er ook 
wei eens geluid wanneer ze vechten, doch het is 
dan niet te zien wie het geluid produceert. 
Ofschoon de dieren vanwege hun geringe formaat 
uitstekend gehouden kunnen worden in mini
terraria, krijgt men meer van hun natuurlijke ge-



dragingen te zien in een wat grotere bak. Ze kun
nen wanneer ze op de vlucht zijn, meters ver naar 
omlaag springen. 
Opvallend is, dat in bijna aile verslagen die over 
deze dieren gaan, een sterfte kort na aankomst 
van ca. 50% van de dieren wordt vermeld. Bij een 
dergelijk percentage is de eerste vraag natuurlijk, 
of niet een van beide geslachten het slachtoffer 
wordt. Het ligt voor de hand aan te nemen dat 
het hier de wijfjes zijn, die aan legnood sterven. 
Dit kon ik eenmaal aan de hand van eigen matc
riaal bevestigen. Bovendien is ook later, ongeveer 
10 dagen na de door mij waargenomen paring, 
het wijfje gestorven. Het achteruitgaan van haar 
gezondheid was merkbaar, doordat ze steeds meer 
op de grond onder de straallamp ging zitten, iets 
wat ze voordien nooit gedaan had. Vanaf dat mo
ment bleef ze in de bruine kleurfase. Zou de 
temperatuur te laag geweest zijn? ( 40° C onder 
lamp maximaal). 

Welke omstandigheden hebben deze dieren nodig 
om hun eieren goed tot ontwikkeling te Iaten ko
men, en ze zonder stoornis af te zetten? Voorals
nog een onbeantwoorde vraag. Maar gelukkig 
zijn bedoelde dieren de laatste tijd in ruime aan
tallen onder de Lacertaleden verspreid, zodat men 
mag hopen dat er wat meer over bekend zal wor
den. 
Daarmee zou dan een nieuw, goed te houden en 
attractief terrariumdier aan het repertoire zijn toe
gevoegd. 

Llteratuur: 
Pasteur, G.: Bulletin de I'I.F.A.N., T XXII, no. 4, 1960. 
Loveridge, A.: Revision of the african lizards of the 
Family Gekkonidae, Bull. Mus. Comp. Zool. 98 (1} 
1947. 
Roelofs, Ph. W.: 'Lacerta' XXIII-4, 1965. 
Kastle, w.: 'Lacerta' XXV-12, 1967. 
Wijffels, L.: 'lacerta' Xlll-1, 1954. 

Sehildpadden • ID nood! 
Een oproep aan aile leden! 

/tfe11r. S. 11an den Ber11, Leiden 

Meermalen werd de vraag gesteld of het verant· 
woord is terrariumdieren te houdcn. Vooral voor 
schildpadden is de situatie bedenkelijk, aangezien 
zij de twijfelachtige eer genieten als huisdieren te 
worden gehouden. 
Schildpadjes, ter grootte van een gulden, die door 
de vangst en het vervoer reeds geleden hebben, 
komen terecht bij dierenhandelaren. In tegenstel
ling met tropische vissen, die in ruime, verwarmde 
aquaria worden gehouden, belanden de piepkleine 
diertjes in veel te kleine bakjes. Vorig jaar trof 
ik aldus een dozijn babies van Pse11dem)'S omala 
ca//irostris aan; van verwarming was geen sprake. 
Aile diertjes hadden gezwollen ogen. Twee ervan 
heb ik toen gekocht; ze haalden het. Maar hoe 
verging het de andere? 
Enkele we ken geleden was het een kleine Em JS 
orbimlaris die ik doodziek aantrof. Wat ik echter 
gisteren ( 24 april 1969) heb .gezien, overtreft a l
Ies! In een stinkende bak lagen ongeveer tien 
kleine waterschildpadjes: schildlengte 2 em! Het 
waren aile, volgens de prijslijst, PodomemJS ex· 
pansa. Ongeveer de helft van de diertjes was al 
dood; twee hiervan waren overdekt met een dikke 
laag schimmel! Er was dus gedurende verscheidene 
dagen niet naar omgekeken! Vanzelfsprekend werd 
ik razend en maakte de verkoopster duidelijk dat 
de diertjes warmte en voedsel nodig hadden om in 
Ieven te blijven. Drie diertjes, waar nog wat Ieven 
in zat, heb ik gekocht. Ze aten, thuis, meteen uit 
de hand. Snoezige, bijdehante wezentjes, in het 

11/ustratie: zie voorplaat 

geheel niet schuw als je bij hun aquarium komt. 
De eigenaar van de zaak heb ik onmiddellijk een 
brief geschreven en hem attent gemaakt op de 
bovenvermelde wantoestand in zijn zaak. Ik laat 
het er niet bij zitten en ik hoop dat aile Lacerta
mensen tot actle zullen overgaan en controle 
gaan uitoefenen in de steden waar zij wonen. 
Gezamenlijk tot actie overgaan, want schildpadden 
zijn geen vuilnis! 
Het is nu voorjaar en in aile dierenwinkels wor
den de tere, piepkleine diertjes bij dozijnen tege
lijk 'afgezet' door de handelaren. (Wat er reeds 
tijdens het transport bezwijkt komt men niet te 
weten). Dan komen de diertjes tens lotte bij de 
kopers terecht. Schildpadden zijn geen huisdieren 
en men kan deze mensen geen verwijten maken als 
het niet goed gaat. Via de televisie zou een des
kundige voorlichting kunnen geven inzake de ver
zorging en voeding van waterschildpadden. Er 
moet iets gedaan worden en ieder moet zich nil 
afvragen of er tijd gereserveerd kan worden voor 
onze schildpadden. Aileen door gezamenlijk over
leg zullen wij tot iets kunnen komen dat aan deze 
schandalige wantoestanden een eind kan maken. 
Wie helpt mee, onze schildpadden te redden? 
Zonder uitstel! 
Adres schrijfster: 
Mevr. S. van den Berg 
Jacques Urlusplantsoen 390-6 
Lei den 
Tel. 01710 · 2 53 32. 
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Kan torfstrooisel genezend werken! 
C. J. Tlrlon, Den Haall 

Vorig jaar had ik enkele fraaie marmersalamanders 
(TriJr~rus marmora/us marmora/us) in een aqua
rium met een, tot hoven het water uitstekende 
rotspartij. De aanvankelijke iets grauwachtig-groen 
gekleurde dieren werden langzamerhand helder 
groen, de kleur die ik ·graag bij hen zag omdat zij 
hierdoor het mooiste waren. Op een dag, zonder 
dat ik had gezien hoe dat zich had ontwikkeld, 
lag er plotseling een, met witte vlekken overdekt, 
dood op zijn rug. 
Ik viste bet dier met een lange pincet uit de bak 
en bekeek de andere, die tussen bet groen ver
scholen zaten. Aile drie waren, net als de dode, 

Vraag en antwoord 
Ditmaal een drietal antwoorden op de vraag over het 
moeilijk vervellen van een groene leguaan. 

Antwoord 1 
'Oat daze leguaan niet vervelt zou aan een inwendige 
ziekte kunnen liggen. Het slecht eten wijst op een 
mogelijke verstopping, zodat het geen kwaad zou 
kunnen het dier wat verwarmde slaolie of wonderolie 
te Iaten slikken. Verder zou ik het dier een of twee
maal per dag met louw water willen natmaken, zodat 
de oude huid wat zachter wordt. Mocht dit niet hal
pen dan zou nog geprobeerd kunnen worden het dier 
met een jood jood kali oplossing in te wrijven. Ver
der wens ik de hear G. J. v. d. H. veel succes met 
het verzorgen van zijn Iguana iguana'. 

A. v. D. te B. 

Antwoord 2 
Naar aanleiding van de vraag van de Hr. G. J. v. d. H. 
te S., wat hij kan doen aan het niet vervellen, en 
slechte eten van zijn Iguana i~uana, wil ik mijn er
varing vertellen van een van miJn drie Iguana's, welke 
sinds kort naar Artis verhuisd zijn, daar ze een lengte 
van ± 95 em bereikt hadden, wat voor mijn terrarium 
te groot werd. 
In mel 1968 vertoonde een van de drie verlammings
verschijnselen, wat gepaard ging met niet vervellen 
en slecht eten, wat spoedig veranderde in niet eten. 
Het recept waarmee ik binnen veertii'm dagen daze 
leguaan er geheel mee bovenop geholpen heb, is 
elke dag een of twee theelepeltjes gistocal van Bro
cades, gemengd met de baby vruchtensiroop Carvan
Sevitam. 
De toediening hiervan geschiedde als volgt, ik hield 
de leguaan vast, wat de eerste dagen eigenlijk over
bodig was, daar hij amper kon weglopen, en opende 
zijn bek, waarna mijn vrouw het medicijn er in goot, 
en ik hem pas losliet als hij het doorgeslikt had. Van 
dlt medicijn ben ik daarna het gistocal, steeds aan 
aile drie mijn leguanen blijven voeren. 
lk mengde het nu door hun lievelinQsmenu van fijn 
gesneden, hard gekookt eiwit (de doo1ers warden niet 
gegeten) wat ze tweemaal per week kregen. 
Hun verden~ voedsel bestond uit gr~ente zijnde: sla, 
veldsla, witlof, taugee, diverse koolsoorten en 
's zomers veel paardenstekken. 
Het fruit wat ze kregen bestond in hoofdzaak uit: 
appel, banaan en tomaat. 
Verder kregen ze zo ongeveer tweemaal per week een 
portia meelwormen, of wat vet-arm paardengehakt. 
Op dit voedsel hield ik mijn iguana's in prima con
ditie, zonder ooit T.U.V. bestraling toe te passen. 
Voor de behuizing, temperatuur en vochtigheidsgraad 
wil ik verwijzen naar mijn verslag in Lacerta van 
april '69 de ZTe jaargang no. 7. 
Buiten de enkele keren om dat de iguana's in het 
waterbasin kwamen, besproeide ik ze ondanks het 
felt dat ze duidelijk lieten merken het niet op prijs te 
stellen, ook regelmatig met lauw water, om het ver
vellen vlot te doen verlopen. 
Als laatste wil ik nog opmerken, dat het eigenlijk 
jammer is dat daze leguanen zo snel groot worden 
waardoor ze de meeste terrarium-houders ontgroeien. 
Zijn ze eenmaal aan hun verzorger gewend, dan kun
nen ze erg tam worden. 

H. J. v. d. B. te A. 

Antwoord 3 
1. 'Hierbij raad ik aan het dier 5 vitamine B complex 

tabletten (die de huidfactor bevatten) toe te die-

met circa 5 mm grote, witte vlekken overdekt. 
Snel werden zij uit het aquarium gehaald en in 
een bakje met leidingwater gebracht maar, on
clanks voortdurend verversen van het water gingen 
er nog twee dood nadat de witte vlekken gedeelte
lijk als losse vellen er bij hingen. De derde, minst 
aangetaste, herstelde langzaam. 

lk ben geen deskundige in salamanderziekten 
maar ik meen dat de bovenbeschreven verschijnse
len wezen op een ziekte, die Wolterstorff (vol
gens Klingelhoffer) betitelt met de naam 'Molch
pest'. 

nen; dosering 1 tablet per keer, met tussenpozen 
van 3 dagen. 

2. Via het groenvoer gistocal toedienen; dosering 2x 
per week 1 theelepel er overheen strooien en te
gelijk enkele druppels 'vitavia' (van Bogena) er op 
druppelen. 

3. Het menue uit te breiden met gemalen vlees e.d. 
in blik, bijv. 'VIevo' van Bogena (hieraan zijn reeds 
extra vitaminen toegevoegd); ook bruin brood ge
mengd met sinaasappel kan ik sterk aanbevelen. 
Tevens af en toe een portia meelwormen en ter af
wisseling regenwormen. Geraspte peen is ook 
ROad. 

4. De TUV bestraling 15 min. per dag, mits het dier 
de lamp niet dichter dan 50 em kan benaderen. 
De TUV lamp moat vlak naast de warmte straal
lamp geplaatst worden, zodat het dier nooit in de 
verleiding kan komen in het TUV Iicht te staren 
(tengevolg waarvan het waarschijnlijk oogontste
king zou krijgen) (of blind zou worden - red.). 

5. De plaats waar het dier zich zont, dus de plaats 
die door de warmtestraler beschenen wordt, moet 
een temperatuur van 40-45° C kunnen bereiken. De 
luchttemperatuur moet overdag 30-35° C zijn en 
's nachts dalen tot minimaal 20° C. 

6. De vochtigheidsgraad moat overdag lig~en tussen 
45 en 600fo en 's nachts tussen 65 en SOOfo • 

E. J. D. te R. 

Vraag en aanbod 
Bij de importdienst zijn verkrijgbaar: 
Van de Kanarische eilanden: Chalcides v. viridanus 
(skink) 15 em, a f 3,-; Ch. v. sexlineatus (skink) 
15 em, a f 3,-; Tarantola delalandii (gekko) 10 em, 
a f 3,-. Uit Canada: Hyla regilla, boomkikker 4 em, 
a f3,-. 
De werkgroep Limburg biedt aan: Anolis b. bimacu
latus, afkomstig van St. Eustatius f 10,- p. stuk excl. 
verzendkosten. Geleverd kunnen worden: paartjes of 
1 man met 2 vrouwtjes. Tevens nog enkele vrouwtjes 
met gebroken staart a f 6,-. Voorts te koop: Gastro
theca marsupiata (buidelkikker), jonge dieren a f 3,-. 
axel. verzendkosten. N. R. Reijst, Kasteel Erenstein
straat 29, Maastricht. Tel.: 0440Q-20767. 
Aangeboden wegens omstandigheden: 1 Varanus ni
loticus, nijlwaraan, ca. 60 em; 1 Coronella austriaca, 
gladde slang; 1 Natrix maura; 1 Gastrotheca marsu
piata (vr.); 5 halfwas Xenopus laevis, klauwkikker. Ge
vraagd: Bombina bombina, roodbuikpadjes. M. Sparre
boom, Meyerskade 14, Leiden. Tel.: 01710-22966. 
Aangeboden: compleat terrarium met verlichting en 
verwarming. Volledig beplant en bevolkt met 2 Hyla 
lineomaculata, 1 Phyllomedusa hypochondrialis, 1 A
nolis carolinensis en 1 Tjitjak. Afmetingen 80 x 30 x 
50 em; prijs f 60,-. Mej. L. Sicherer, Rubenslaan 1A, 
Bllthoven. 
Te koop: 3 Salamandra salamandra (vuursalamander) 
a f 4,-; 1 Xenopus laevis (klauwkikker}, volwassen 
vr., f 4,-. Gevraagd: wandelende takken (evt. eitjes) 
en soorten kameleons. J. A. M. Duyn, Zuid Willems
vaart 22, 's Hertogenbosch. 
Te koop: Demontabel terrarium, kompleet met glas, 
verlichting en bijverwarming. 122 x 87 x 104 em hoog. 
Tafelmodel. Nat en droog ~edeelte. lngebouwd aqua
rium. Tegen elk aannemeliJk bod. H. v. Dun, Venne
weg 5, Goirle (NB). Tel.: 04247-1619. 
Aangeboden: 3 Testudo elegans (sterschildpad) a 
f 18,-. Mw. L. Luijten-Sengers, Burggravenlaan 40, 
Lei den. Tel.: 01710-30693. 


