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E. Sommellng, Amsterdam 

Van een vriend kreeg ik in juli 1968 vijf Anguls fra
gllls die hij in Belgie had gevan~en. Bij nader onder
zoek bleken het aile vijf vrouwtjes te zijn. Ze zagen 
er prachtig uit en ik deed ze meteen bij aankomst in 
mijn terrarium van 100 x 30 x 40 em waar nog 7 
Lacerta vlvlpara en 3 Anolls carollnesls in zaten. Als 
voedsel namen ze uitsluitend regenwormen en naakt
slakken. 
Tot mijn grote verbazing waren er op 25 augustus, 
's middags om een uur, een paar jonge Anguls tragi
lis. Ze waren ongeveer 10 em lang en lichtgrijs tot 
geelbruin van kleur, met een lange, zwarte streep 
over hun hele lichaam. lk zocht even in de bak welk 
vrouwtje de jongen had gelegd en na enige ogen
blikken zoeken zag ik dat het vrouwtje nog bezig 
was. Er kwamen in totaal nog 4 eieren, die bij korte 
tussenpozen twee bij twee warden gelegd. De eieren 
waren doorzichtig als glas en kwamen na enkele 
minuten uit. In totaal waren er dus 6 jongen. 
Na dit voorval ging ik de 4 grote Anguls fragllis eens 
goad bekljken en zag dat er nog twee vrouwtjes 
moesten leggen en ja hoor, op 31 augustus kwamen 
er 4 jongen en op 1 september nog eens 9 jongen. 
Het eerste wat ik deed was de jongen in een bakje 
met aarde, wat plantjes en kurkschors als schuil
plaats en met een bakje water, onder te brengen. 
De eerste drie waken wilden ze niets eten, wei dron
ken ze veal. 
lntussen was er een doodgegaan. Toen plotseling 
gingen ze eten, kleine regenwormen, zo uit mijn 
hand. Omdat de grond erg droog werd, sproeide ik 
elke keer als ik ze ging voeren met lauw water. 
Nu weten ze dat als ze gesproeid worden met water 
ze dan eten krijgen en komen allemaal snel uit hun 
holletjes gekropen. Ze zijn volkomen handtam en ver
vellen geregeld. De jonge Anguis frapills zijn nu on
geveer 18 em lang, prachtig goudbrum van kleur, en 
verliezen de lange zwarte streep op hun rug. 
En nu maar hopen dat ze volwassen worden. 
Natuurlijk kan ik niet aile 18 hazelwormen houden; 
dat zou een beetje teveel van het goede zijn. 

Waarschuwlng tegen het gebrulk van TUV lampen 

Het is mij opgevallen dat veel mensen van mening 
zijn dat de door Philips vervaardigde TUV lampen 
(van 6, 15 of 30 W) zouden kunnen dienen om te 
voorzien in de behoefte van hun terrariumdieren aan 
ultraviolet Iicht (UV-Iicht); UV-Iicht dat daze dieren, 
aangezien ze achter vensterglas worden gehouden, 
niet uit het zonlicht kunnen betrekken. 
Nu Is het wei iedereen bekend dat onze dieren en 
dan nog wei speciaal de jonge reptielen inderdaad 
UV-Iicht nodig hebben, voornamelijk voor de vorming 
van de noodzakelijke vitamine D en daarmee tegelijk 
voor de voorkoming van Engelse ziekte (rachitis). 
Maar onmiddellijk dient daarbij gezegd te worden dat 
het hierblj gaat om een bepaalde soort UV-Iicht. 
Vooral UV-Iicht van een golflengte van 297 nm 
(2976 A) voorkomt Engelse ziekte. 
De ~enoemde TUV lampen zenden echter een soort 
UV-hcht uit waarvan het effekt op de voorkoming van 
Engelse ziekte niet duidelijk is.Sterker nog, het soort 
UV-Iicht van de TUV lampen komt niet eens voor in 
het UV-Iicht van de zon. 
Deze lampen zijn dus bepaald geen vervangers van 
de zon in ons terrarium. 
Verder is het bekend dat het soort UV-Iicht van de 
TUV lampen een grotere kens op een bepaalde ont
steking van de ogen der terrariumdieren (de zg. con
junctivitis) geeft dan de UV straling die Engelse 
ziekte voorkomt en die de dieren nodig hebben. 
Met nadruk dient dan ook gezegd te worden dat het 
bestralen van terrariumdieren met de TUV lampen 
niet de juiste manier is om de dieren van het voor 
hen noodzakelijke vitamine D te voorzien. 
Het beste is om voor de UV bestraling een hoogte
zon of andere UV lamp te gebruiken die er speciaal 
voor gemaakt is om Engelse ziekte te voorkomen. 
In een volgend artikel zal op deze laatste UV lampen 
worden ingegaan. 

Drs R. de Lang, Burg. Zaneveldstraat 276, Maassluis 

ER WORDT NOG STEEDS KOPY GEVRAAGD 
LIEFST MET FOTOMATERIAAL 



Ameriliaanse Trionyx 

door 1•. 1U . R. 1/crslee~rl• , .of m s lerdtun illustraties van de scbrijve1· 

fig. 2 Trio11yx spiuifer brtrtwegi c! (jo11g e.wmplaar) 

Aile Amerikaanse leerschildpadden, of drieklau
wen, behoren tot het genus Trion}'X (de naam 
Amyda, gelntroduceerd door Schweigger in 1809, 
wordt nog wei eens gebruikt , maar is foutief), dit 
is ook het meest verspreide genus der Trionychidae 
(6 genera). Ongeveer 25 soorcen komcn voor, ver
spreid over N. Amerika, Afrika en Z.O. Azie. (zie 
fig . 4 en 5). 
Trionyx bezit een leerachtie schi ld, dat aan de ran
den makkelijk bu igbaar is, de p lastronzijde is 
steeds wit tot vuilwit. Aan de eerste dri e tenen van 
iedere poot zitten ( scherpe) nagels, terwijl de res
terende twee tene n opgenomen zijn in de 'rm.-i
poot'. De nek is vrij lang en kan gcheel geborgcn 
worden; de snuit heeft de vorm van een kort 
slurfje. 
Op het Amerikaans continent onderscheidt men nu 
4 soon en, met 8 ondersoortcn: 
Triou;·x ferox (Schneider 1772) 
T riouy.\· spiuifer s fJiuifer (Lesueur 1827) 

bnrltvegi (Contant & Goin 1948) 
mper (Agassiz 1857) 
emo1')'i (Agassiz 1857) 
gf/{tdnl11peusis (Webb 1962) 
fJttllidlls (Webb 1962) 

Triou;·x flier (Webb & Legler 1960 ) 
Triou;•x 111111im s 11111/ims (Lesueur 1827) 

ertlvaiiiJ (Webb 1959 ) 
Binnen het bestek van dit a rtikel wi l ik mij bc
perken tot de 4 soorten; hct identificeren der on
dersoorten l ijkt soms arbitrair, door het vaak over
lappen van de kenmerken-variatie. 
T. fero.\· ( zie voorplaat en fig. 3) is de grootste 

soort; maximum plastronlengte ~ 26 em, ~ 34 em. 
Deze soort komt ui tsluitend voor in de staat Flo
rida, waar geen andere soort voorkomt, in heldere 
meren en plasscn, soms zclfs in brak water. Ferox 
is gemakkeli jk te herkenncn aan zijn veel stompere 
kop en sterker ovaal carapax in vergelijking met 
de overige soorcen. J onge exemp larcn \'ertoncn ecn 
karakteristicke tekening van donkere vlekken, om
zoomd door cen Iichte r nctwerk; het carapax is 
omrand door ecn bleke zoom. Deze tekening ver
vaagt bij beide geslachten bij het volwassen wor
den; ~ ~ krijgen daarbij cen vlekkcrig en ver
weerd uiterlijk, wat bij aile soortcn gebeurt. De 
voorzijde van het carapax is bezet met vlakkc bob
beltj es. 
T. sfJiuifer is de meest vcrspreide soort ; maximum 
plastronlengtc ~ 16 em., <(. 3 1 em. D eze komt 
voor van het ui terste zuidcn van Canada, tot in 
Mexico, met a ls westel ijke begrenzing de Rocky 
Mountains ( daarbuiten ge'introduceerd in het af
wateringssysteem van de Colorado rivier) ; in Flo
rida en het noordoosten dcr Ver. Staten ontbrcekt 
h ij ech ter. Jonge exemp laren en volwassen ~ ~ 
,·en oncn op het carapax ta lrijke ronde vlekjes 
(ocell i) ( zie fig. 2) en de Iichte zoom langs de 
rand van het carapax is van de rest afgescheidcn 
door ccn ononderbroken zwarte lijn. De carapax
voorzijdc is bezet met kegclvormige uitsteekselt jes, 
bij vo lwassen ~ ~ voelt bet he le carapax aan als 
schuurpapier. 
T. flier lijkt sterk op sfJinifer en komt ook tot de
zelfdc Iengle. Het verspreid ingsgebied beperkt zich 
tot het plassengeb ied van Cuatro Citnegas ( Coa-
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huila/Mexico). D e kenmerkverschillen bestaan uit 
het ontbreken van een zoom rond het carapax, een 
donkere comrast-arme tckening, terwijl de voor
rand van her carapax is bezct met zeer f ijne bob
bcltjes. 
T. 11111tiws is de kleinste soort; maximum plas
tronlengte 3 14 em, ~ 22 em. D cze soort komt 
voor in het hele afwateringssystecm van de Missis
sippi, d us b innen het gebied van spiuifer. Men 
herkent m11tiws onmiddellijk aan het ontbreken 
van de richel , die bij de overige soorten aan weers
zijden van het neustussenschot zit, de neusgaten 
zijn ook aanzienlijk k leiner. D e zwarte lijn, d ie de 
zoom van de rest van het carapax scheidt, ont
breekt of is onderbroken. Evenals bij ferox, ver
vaagt ook bij beide geslachten van m11tiws de 
jeugdtekening. T enslotte is bij m11tims de voorrand 
van het carapax .g lad. 
A ile Trionyx bezitten op de voorpoten vier, en op 
de achterpoten twee halvemaanvormige schubben, 
deze zijn n iet constant; zij kunnen vergroeid zijn 
of er kunnen er enkele ontbreken. De leerschild
pad is in staat om met zijn keelho lte zuurstof aan 
het water te onttrekken, hij prefereert dan ook 
helder, niet verontreinigd water. D ii 'kieuwmecha
n isme' moet n iet overschat worden, toch ziet men 
de leerschildpad soms onder water 'hijgcn ', om 
zodoende water in en ui t de keel te Iaten stromen. 
Trionyx zoekt zijn voedsel scharrelend over de 
bodem, daarbij vaak gevolgd door en ige vissen, d ie 
in het opgeworpen bodemmateriaal het voor hen 
benodigde vinden. U it onderzoek bleek, dat de 
leerschildpad voornamelijk rivierkreeftjes en water
insecten eet; ondanks zijn aanzien lijke zwemsnel
heid eet hij bijna gecn vis (wei komt h ij nogal 
ccns a an een hengel ! ) . 
Binnen het verspreidingsgebied is de leerschildpad 
een vrij algemene verschijning; zuidelijk levende 
schildpaddcn zijn het hele jaar door actief, in de 
noordelijke gebieden wordt van oktober tot <:n met 
maar! overwinterd onder cen laagje modder in 
diep water. Bij zonn ig weer kruipt Trionyx op 
drijvcnde takkcn of d rijft aan her wateroppervlak; 
als h ij op de oever krui pt, blijft hij steeds in de 
onmiddellijke nabijheid van het water. Vaak ziet 
men hem in ondiep water, volledig ingegraven in 
de bodem, waarbij met lange tussenpozen de hals 
gestrekt wordt, zodat de snuit net even Iucht kan 
ha l en. 
Leerschildpadden bewegen zich n iet over grote af
standen; ecn proef met 30 gemerkte exemplaren 
leverde op, dat de grootst afgelegde afstand in 
twee jaar s lechts 600 yards was . Volwassenheid 
wordt be rei kt op 4 a 5 jarige leeftijd, waarbij o iS 
een iets langere staart ontwikkelcn, zodat de cloa
cale opening tot iets voorbij de carapaxrand komi. 
De totale leeft ijd kan tot 60 jaar oplopen. 
Eieren worden omstreeks juni gelegd (rond, vu il
wit en tussen 24 en 31 mm groot) , in een ondiepe 
kuil die naar beneden toe uit loopt. Meestal word! 
ecn zandbank of zandige oever dicht bij het water 
gebruikt. N oordelijk levende ~ c;? leggen ongeveer 
20 eieren, in het zu iden worden er minde r (ca. 10) 
gelcgd , doch deze zijn groter en er worden in cen 
seizoen 2 a 3 legsels gemaakt. Na tenminste 60 
dagen komen de jongen 's nachts of bij zonsopgang 
uit, zij meten dan gemiddeld 35 mm (aile soorten) 
met een gewicht van ongeveer 8 gram. Uit syste-
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fig. 3. T riOIIJ-': f erox, plasti'OIIzijde '¥ 

mat ische studies bleek dat erg vee! nesten ver
stoord worden (ratten, honden, mcnsen, d roogte) 
en ook e~njarigen hun eerste winter relatief niet 
vaak overkven. 
Als waarschuwing mag nog gelden, dat T rionyx 
een u itgesproken vals temperament bezit; bij jonge 
exemplaren is dat een aandoenlijk verschijnsel, bij 
volwassen dieren echter dient men terdege op te 
passen voor kaken en klnuwen. 
Het is erg jammer, dat er bijna geen leerschi ld
padden in Nederland aangeboden worden (wan
neer dit gebeurt: tegen onevenredige prijzen ver
geleken met andere Amerikaanse waterschi ldpad
dcn), want T rion)'X is een erg aardig terrarium
dier, wanneer men enige voorzorgen in acht neemt. 
Een ruim aquarium is a! een goed begin; zorg voor 
een dikke !nag zand op de bodem, zodat de dieren 
zich in kunnen graven. Dit zand moet wei gezeefd 
worden, daar juist jonge exemplaren zich makke
lijk verwonden aan grove steentjes; de resu lterende 
ontstekinl!en zijn moei lijk te genezen. Gewenst is 
ook wei een f ilterinstallatie voor het water, liefst 
met een afvoer, die als overloop is geconstrueerd , 
zodat drijfvuil afgevoerd wordt. Een voederpro
bleem bestaat in feite niet : stukjes vlees, lever, vis 
en wormen, s lakken en de bekende meelworm wor
den allemaa l graag gegeten. Mocht zich toch een 
periode van voedselweigering voordoen dan b lijkt 
de natuurl :jke felheid hu lp tc bicden: haal het 
dier uit het water en houdt het bijvoorbeeld een 



stukje vlees voor; onmiddellijk zal hij toebijten, 
als men hem nu rustig in het water zet, schiet hij 
meteen weg, maar zal in negen van de tien ge
vallen hct voer in een rustig hoekje gaan verwer
ken. 
Een mogelijkheid om uit het water te komen moet 
wei geboden worden, hoewel Trionyx hiervan in 
het terrarium weinig gebruik zal maken. Enige 
ruimte om eens een zwem-sprint te maken en een 
plaats om zich vlak onder de oppervlakte van het 
water in te kunnen graven, worden zeer op prijs 
gesteld. Vooral voor jonge exemplaren is dit in
graven van essentieel belang; wanneer deze moge
lijkheid ontbreekt, gaan de randen van het carapax 
sterk krullen. 
Samenvattend kan gezegd worden, dat Trionyx de 
'iets gevorderde" waterschildpaddenhouder geen 
moeilijkheden zal geven. 

Literatuur: 

Verspreiding van spinifer 
1 T.s. spinifer 
2 T.s. hartwegi 
3 T.s. asper 
4 T.s. emoryi 
5 T.s. guadalupensis 
6 T.s. pallidus 

(naar R. G. Webb) 

fig. 5 

1 T. ferox 
2 T. muticus muticus 
3 T. muticus calvatus 
4 T. ater 

(naar R. G. Webb) 
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Ahaetulla en Dryophis: niet -ve1•warren 

J, A. """ den IJoscl• , lle inaan Dulluertplein 43, Rotterdam 

Er schijnt nogal eens verwarring te bestaan rondom 
de geslachtsnaam Ahaetulla Link. Veelal ziet 
men deze naam gebruikt voor de slangen van het 
genus Dryophis D a I m a n. Dit is niet juist. Het 
gaat hier om twee verschillende, niet-verwante 
genera van de grote slangenfamilie der Colubridae. 
De slangen die Ahaetulla moeten heten z ijn slanke 
boomslangen uit Zuidoost-Azie en de Indoaustra
lische Archipel. Z ij behoren tot de 'aglyphe' (= 
g iftandloze) Colubridae evenals onze ringslang, 
g ladde slang, de Amerikaanse kousenbandjes en 
vele, vele andere soorten . 
Zij hebben de typische 9 grote kopschilden zoals 
men die bij de meeste andere Colubridae (en Ela
pidae!) aantreft. Ook hebben zi j de gebruikelijke 
ronde pupi l. Zij worden betrekkelijk weinig 'aan
geboden' en z ijn daardoor wellicht niet zo bekend . 
Voorheen heet te dit geslacht Dendrophis Fit z. 
i n g e r. D e vroegere Dendrela[Jbis cmtdolinet~IIIJ 
(Gr ay) wordt nu ook tot Ahaetulla gerekend en 
heet Aht~etu/1,, Ctllldolinetlltl Gray. 
De slang op de voorplaat van Lacerta december 
1965 (zie ook de tekst hierbij. Red.) is mogelijk 
Dendrophis pictus ( G me I in) of volgens de hui
dige naam Ahaetullt~ t~bt~etullt~ (Linn e). 
Bekender, als terrariumd ieren, zijn de slangen van 
het geslacht Dryophis D a I m a n, de 'boomsnuf
felaars' of 'spitskopslangcn'. 
Dczc, eveneens touwslanke Z uidoostaziatische 
boomslangen behoren niet tot de 'aglyphe' maar 
tot de 'opisthoglyphe' Colubridac ofwel 'groef
tandigen' , ' rear-fanged snakes' of 'suspecta'. Deze 
slangen hebbcn gegroefde, niet-beweeglijke g iftan
den achier in de bovenkaak. Deze tanden vervul
len een functie bij het doors! ikken van de prooi. 
D e achterwaartse plaatsing en het feit dat de 
meeste (de meeste !) soorten slechts Iicht giftig 
zijn , maken dat deze groep als gifslangen niet au 
serieux genomen wordt. 
De boomsnuffelaars zijn dus eigen lijk wei gif-

Abaetulla abaetulla ]. N edermeijer 

slangetjes. Z ij hebben een horizonta le pupil en de 
9 'colubride kopschi lden' zijn in vorm aangepast 
aan de extreem langgerekte, toegespitste kop. Be
kende soorten zijn D. pmsinus R e i n w a r d t in 
B o i e, D. IIIJ'clerizmu (Lin n e ) en D. nt~sutm 
(Lac.). 

Summary: The author emphasizes that Ahaetulla 
L i n k and Dryophis D a I m an are different col ubrid 
genera which should not be confused. 

LEZERS AAN HET WOORD 

G. S. 1>an 1Jrug1fen, Eindho1>e11 

Naar aan leiding van de vraag van de heer Tirion 
wi lde ik het volgende opmerken. 
D e beschrijving van de heer Tirion doet inderdaad 
d enken aan de beschreven salrunanderpest. H et 
ziektebeeld zou dan ook gunstig gewijzigd kunnen 
worden door toepassing van turfstrooisel. Het 
waarom zal ik t.rachten in het hier volgende uit te 
leggen. 
Het beschreven ziektebeeld verkrijgen we zeer snel 
wanneer we salamanders houdcn in water met een 
pH hoger dan 8. Dus basisch. 
Dit wil het volgende zeggen. 
Regenwater en ook leid ingwater heeft een pH van 
ca. 7. 
Wanneer we hier ecn beetje loog dus bijv. Na
tronloog (NaOH) aan toevoegen wordt de pH 
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verhoogd. lndien we ecn zuur aan het water toe
vocgen wordt de pH verlaagd. Di.t zuur kan zowel 
organisch als anorganisch zijn. 
Wanneer we dus sa lamanders houden in water 
waaraan een loog toegevoegd is zodat de pH 
hoger geworden is ontstaat de beschreven lmid
ziekte. Nu zal natuurl ijk niemand expres een 
loog in zijn terrarium doen. Onder bepaalde om
standighedcn ontstaat dit loog echter zonder dat 
we er erg in hebben. Om dit te bewijzen nemen 
we de volgcnde proef. 
We vullen ecn weckfles met gewoon leidingwatcr. 
Met behulp van een pH papier indicator (te ver
krijgen bij apotheek of drogist) meten we de pH. 
Deze zal ca. 7 blijken te zijn. Nu plaatsen we in 
de fles enkelc stengels waterpest ( Elodet1 d ei!Jtl) . 



De fles met de waterplanten zetten we nu voor 
een zonnig raam. Vrij spocdig zien we kleinc bcl
letjes uit de b laderen van de waterpest op st ijgcn. 
Dit gas blijkt zuurstof te zijn. De plant is dus in 
staat om zuurstof tc maken. Voor dit proces neemt 
de plant echter koolzuur (COz) u it hct water op. 
Dit gebele verscb ijnsel noemen we de 'assimilatic'. 
Zodra aile koolzuur (C02) uit bet water verbruikt 
is zouden we verwachten dat de assimilat ie op zou 
houdcn. Nu wordt ecbter bet in ons leidingwater 
aanwezige calciumcarbonaat (CaCO:l) ook wei 
ketelstecn genoemd afgebrokcn. Uit dew ketelstccn 
wordt dus C02 •gebaald voor assimilatie terwijl er 
CaO overblijft. Dit Calciumoxyde vormt met water 
Calciumhydroxyde. Dit Calciumhydroxide is ecn 
loog. 
En inderdaad wanneer we, na de flcs een dag in 
de zon gehoudcn te hebben, met be t indicatorpa
pier de pH van het water meten zicn we dat deze 
aanzicnlijk gestcgcn is. Salamanders in dit water 
geboudcn blijken b innen cn kele dagcn p lckken op 
hun huid te krijgen, en uitcinde lijk bicraan te stcr
ven. 
lndicn we nu turfstrooisel toevoegcn zal de pH 

van bet water weer daten daar turf ecn zure re
actie aan bet water geeft. 
AI deze narigbedcn kunncn we voorkornen door 
de volgende punten aandacht te schenken. 

1. Gebruik in een terrarium waarin U watersala
manders boudt nooi t sterk assimilercnde water
planten, zoals waterpest, ( Elode(/ dema) of 
Belgisch grocn, ( HygrofJbila pol;sperma). 

2. Plaats een dergel ij k terrarium nict in het fellc 
Iicht, daar aileen onder invloed van Iicht de 
assimi latie plants vind . 

3. Filter over ecn turffilter indien dit nodig is . 
4. Zeer goede resultaten bcreiken wij op het ogen

blik door in het water enkele p lukkcn sphag
num ( veenmos) tc leggen. 

Tot slot nog cen opmerking . Ook vissen kunncn 
niet tegen hoge pH van het Aquariumwater. 
DatU ondanks de assimilatie in Uw aquarium hier 
practisch nooit last heeft van een tc hoge pH, 
komt door het feit dat vissen in tegenstelling tot 
salamanders koolzuur aan het water afgevcn zodat 
hier voor de assimilatie der planten geen ketel
steen afgebroken l10eft te worden. 

Tsjeehiseh natnuJ.•leven in Zwolle 

D oor de in Zwolle bestaande stichting 'j eugd en 
Natuur· werd in de maand juni in het kader van 
de Tsjechoslowaakse maand een tentoonstelli ng ge· 
houden met als onderwerp natuurleven in Tsj echo
Slowakije. 
Het stichtingsbestuur verzocht aan de contactgroep 
Zwolle e.o. van Lacerta een tweetal terraria (afm. 
resp. 150 x 60 x 50) ( zie foto) speciaal voor dezc 
tentoonstelli ng te bouwen en in te richten, met als 

achtergrond de gedacbte dezc terraria in het ver· 
volg te gebruikcn bij visueel onderwijs over am
fibicen en reptielcn op de scholen in Zwolle. 
Onnodig te vermelden dat hc t aanbod gaarne werd 
geaccepteerd. 
In een bak werden een aanta l ringslangen (N(I/rix 
1/(//rix) en dobbclsteeenslangen (Nall'ix lessellrtta) 
gehu isvest, de andere bak werd door middel van 
een g lasplaat in tweeen verdeeld en tijdelijk be-
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woond door smaragdhagedissen (Lacerta t'iridis) 
en hazelwormen ( Atrgrtis fragi/is) enerzijds en 
duinhagedissen (Lacerta agi/is) muurhagedissen 
(Lacerta mma/is) en boomkikkers (H)'Ia arborea) 
anderzijds. Van de muurhagedis werd de bruine 
varieteit gekozen daar deze voorkomt in Tsjecho
Slowakije. 
Uit de vele vragen die werden gesteld aan de 
rondleiders en aan de vertegenwoordiger van de 
contactgroep ons lid de heer P. Meijer, Essenlaan 
no. 10 te Zwolle, omtrent voorkomen en leefwijze 
van de dieren bleek vooral van de zijde van de 
jeugdige bezoekers een levendige belangstelling. 

Vraag en antwoord 
a. Mijn Lacerta viridis viridis heeft twee pokken op 
zijn lichaam. Eerst was dit bijna niet te zien, maar ze 
worden nu steeds groter. lk heb bij de apotheek een 
jood-joodkali oplossing gehaald. 
Dit was een oplossing van 1%, dat echter niets ge
holpen heeft. 
Hoeveel procent kan ik hiervoor gebruiken? 
b. In mijn woonplaats zit fluor in het drinkwater. lk 
geef dit zo aan mijn hagedissen. 
Is dit niet schadelijk? 

A. F. B. te T. 

Naar aanleiding van de rubriek 'Vraag en Antwoord' 
in het nummer van mei 1969 over het vervellen van 
I. iguana het volgende: 
lndien een leguaan slecht gaat eten, zijn kleur dotter 
wordt en de huid hard en droog, is het zeer waar
schijnlijk dat hat dier aan een of andere kwaal lijdt. 
Hat is dan zaak te trachten de kwaal te genezen, dan 
zal ook de vervelling weer op gang komen. De be
schreven verschijnselen zijn die van 'algemeen ziek
zijn' en geven geen enkele aanwijzing over de aard 
van de kwaal, behalve dat hat kennelijk geen acuut 
verlopende ziekte is. Er zou bijvoorbeeld sprake 
kunnen zijn van een infectie met parasieten. Overi
gens is de beschreven voeding, hoewel gevarieerd, 
toch wat eenzijdig omdat zij slechts uit vegetarische 
kost bestaat. 
Zelf houden wij leguanen op een mengsel van 2/3 ge
mengd fruit en 113 (mager) vlees waarvan de dieren 
zoveel kunnen eten als ze Justen. Daarnaast krijgen 
zij sla of andijvie zoveel ze willen. Essentieel voor 
een goede groei is de voorziening met mineralen en 
vitaminen. Uit voederproeven bleak dat jonge groene 
leguanen die 1 mg gistocal per gram dier per dag 
kregen (dus 100 mg per dag voor een dier van 100 
f!ram) in Mn jaar twee maal zo groot warden als 
dieren die 0,4 mg per gram dier per dag kregen. 

Dr. P. Z. 

Nleuwe Leden: 
1687 lnstituut voor Vrijetijdsbesteding 'Dalsteyn', 

Ellecom 
1688 L. de Haan, Messchwertstraat 89, Den Haag 
1689 J. J. A. van Gend, Dorpsstraat 6, De Bilt (U) 
1690 J. Bonnevalle, van Alkemadestraat 51, De Lier 
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M. G. Sijtsma, Amsterdam, naar Admiraal de Ruyter
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Niet onvermeld client te blijven dat het bezoekers
aantal de 10.000 overschreed. 
Wellicht kunnen dergelijke tentoonstellingen een 
bijdrage leveren tot meer begrip en kennis van de 
ook in ons land bedreigde kruipende diersoorten. 

D. Alta 
Essenlaan no. 21 
Zwolle 

( Er bestaatl fraaie propaga11da folders t'an Lacerta; 
he/ t'erdietrl aaubeveli11g daartJatz bij gelegeuhede11 
aJs deze ee11 aantaJ bij het secretariaat aa11 te t'ra
geu, opdat ze aatr serie11ze gegadigde11 t•oor het 
lidmaatschap rtilgereikt k111met1 u·ordeu. Red.) 
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Vraag en aanbod 
Te koop tegen nader overeen te komen prijs een 
Natrix tigrina, Japan, 140 em; eet vissen en kikkers. 
Blauwzwart met verspreide geelwitte schubben. Dr. 
P. van Schilfgaarde, Ten Hovestraat 87, Den Haag, 
Telefoon (070) 55 04 83. 

Aangeboden: 2 Gerrhosaurus spec. (50 em lang, 
bruin) f 37,50 per paar; 4 vrouwtjes en 1 man Lacerta 
lepida voor f 45,- tezamen of f 10,- per stuk; 1 
vrouwtje en 1 halfwas man Basiliscus basiliscus 
f 17,50 tesamen. G. J. Krips, Azaleastr. 79, Den Haag, 
Telefoon (070) 65 74 70. 
Te koop: Boomvarenpalen van 60 x 5 x 5 em a f 1,75 
per stuk. Deze paten zijn uitstekend geschikt om als 
ondergrond voor uw planten te dienen, vooral als u 
eens van de eeuwige boomstronken als ondergrond 
afwllt. Voor een beschrijving ervan zie Lacerta van 
oktober 1968 biz. 4. 
De paleo zijn te koop bij: Drs A. de Lang, Burg. 
Zaneveldstraat 276, Maassluis. 
Laden van de werkgroep Rotterdam kunnen ze ook 
tijdens de maandelijkse bljeenkomst in de kantine van 
Blijdorp kopen. 
Aangeboden: Natrix tessellate, visetend, 70 em f 6,-; 
N. Maura, Cj?, 60 em vis- en kikkeretend f 6,-; Idem, 
iong, 2 stuks f 6,50; N. n. persa, 0, 60 em en N. n. 
natrix, 70 em, kikkeretend f 6,-; Idem, jong, 25-40 em, 
4 stuks f 12,50; N. rhombifera, visetend, 80 em f 15,-; 
N. piscator, kikkeretend, 65-80 em, paartje f 25,-; 
Thamnophis sauritus, 9, 80 em, kikkeretend f 12,50; 
Idem, jong, 4 stuks f 15,-. Aile dieren, ook de jon
gen. eten bovengenoemd voedsel. Dieren bij voorkeur 
afhalen. G. J. Molenaar, Santhorst 153, Leiderdorp. 

Vllegenpoppen abonnement 
De heer H. v. d. Brink, Kleine Plein 8 te Weesp, 
tel.: 02940-31 82 kan wederom abonnementen voor 
kamervliegenpoppen aannemen. De kosten bedragen 
f 15,- voor 10 wekelijkse zendingen. Het verschul
digde bedrag per vooruitbetaling te voldoen liefst op 
postgirorekening 107690. Elke zending omvat een 
flinke portia poppen. 


