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Tengevolge van moeilijkheden met het her
drukken van uitverkochte uitgaven heeft het 
geruime tijd geduurd, voor het assortiment 
weer enigszins gecompleteerd was. In ver
band hiermee heeft de verkoop en de verzen
ding van uitgaven van onze dienst stil ge
staan. Met het verschijnen van dit nummer van 
'Lacerta' draait de Literatuurdienst weer nor
maal. De verkoop van de uitgaven geschiedt 
op de werkgroepbijeenkomsten, en door ver
zending aan hen die zulke bijeenkomsten niet 
kunnen bijwonen. 
Voorradig zijn op dit moment de nrs.: 1, 2, 3, 
4,6, 7, 8,9, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 en 35. 
Nieuwe uitgaven zijn: 
36. Het houden van Anolls carolinensis 
37. Het houden van Anolls b. blmaculatus, sa-

banus, leachll en glngivinus 
38. Het houden van Anolls (Norops) auratus 
39. Het houden van vuurpadden 
Tevens is verschenen een geheel gewijzigde 
heruitgave van: 
5. Het kweken van de wasmot, 

waarin een geheel nieuwe kweekmethode op 
synthetische voedingsbodem wordt beschre
ven. 
In voorbereiding zijn herziene uitgaven van de 
nrs. 11, 12, 15, 16. 
Schriftelijke bestellingen zonder vooruitbeta
ling aan: 
J. Ch. C. Pabst, Ahornstr. 10, 's Gravenhage, 
Telefoon 070-33 63 20. 
U ontvangt het bestelde binnen twee weken 
thuis. lndien het bestelde niet in voorraad is, 
ontvangt U hiervan bericht. De verzendkosten 
bedragen, afhankelijk van de bestelde hoe
veelheid, 60-80 cent. 
Een index inhoudende de eerste 29 uitgaven, 
is op verzoek gratis verkrijgbaar. Verdere ge
gevens vindt U ook in 'Lacerta' XXVII-7, biz. 50. 

Ver~~Soeh "an de aeerltgroep Vtreeht 

In navolging van het voorbeeld van de werkgroep 
Rotterdam gaat ook de werkgroep Utrecht z.g. werk
commissies oprichten. Deze commissies houden zich 
bezig met een bepaalde tak van de terrariumkunde, 
een van de accenten ligt daarblj op het kweken. 
Op het ogenblik zljn verschillende Utrechtse laden 
lid van een Rotterdamse commissie. Ook wij willen 
iedereen die dat wenst Iaten deelnemen aan onze 
commissies. Heeft U belangstelling, schrijf dan naar 
ons secretariaat. Schrijft U a.u.b. 66k als U weliswaar 
geen lid wilt worden van zo'n commissie, maar U wei 
gegevens kunt verstrekken over de betreffende tak 
van de terrariumkunde. Zo vlug U schrijft worden U 
mededelingen toegezonden. 
De volgende commissies zljn in oprichting: 
Kameleons: coordinators de heren J. Blok en G. 
Gobets. 
Kikkers: coordinators hiervoor gezocht. 
Phelsuma's: coordinators J. Hogendoorn, met een 
nog te vinden gegadigde. 
Secretariaat Werkgroep Utrecht: 
J. Hogendoorn, Faustdreef 321, Utrecht. 
Telefoon: 030-71 22 66. 



In A. T. Re ijst • memoriam 

Foto Carl Kocb 

Op zondag I rnaart 1970 is op 87-jarige leeftijd ons bestuurslid en ere-lid A. T. Reijst overledcn. 
Als jonge jongen al terrariurn liefhebber was hij er direct bij om zich na de oprichting van Lacerta 
a ls lid op te geven. Toen de aanmelding van de haast 59-jarige binnen kwarn kon men op dat mo
ment moeilijk beseffen welke belangrijke stimulerende rol Reijst in de geschiedenis van onze ver
en iging zou gaan spelen. 
Maar dat het nie t a ileen bij een lid maatschap bleef werd weldra duidelijk: van de 2e jaargang af 
verscbenen cr ecn groot aantal artikelen en verta lingen van zijn hand in ons periodiek dat in die ja ren 
nog Lacerta-Nieuws beette. 
T oen dan ook in bet begin van 1949 de toenmalige bibliotbecaris van der Laan voorzitter werd, lag 
bet voor de band Reijst te vragen om de bibliotheek en inlichtingendienst te le iden . 
In d eze functic heeft bij onvoorstelbaar vee! uren aan onze verenig ing gegeven. Een heel groot dee! 
van de !eden kent wei de lange uitvoerige brieven die zij na een verzoek om inlicbtingen ontvingen. 
Uit die gesch riften bleek welke intense warme belangstelling hij had voor het herpes in het a lgemeen 
en Lacerta in bet bijzonder. 
\XI' el nooit zullen wij meer een bibliothecaris in ons midden vinden die met zoveel zorg dat beheer 
kan en wil vonrtzetten. H er is dan ook niet toevallig dat op de laatste bestuursvergaderiog, overigeos 
de eoige d ie, oaar ik meen, Reijst in al die jaren niet heeft bijgewoond, een geheel nieuwe bestuurs
vorm van de bibliotheek aan de o rde kwam. \Xf ant nadar hij in bet voorjaar van 1966, zevcntien jaar 
na de aanvaarding, de functie van bibliothecaris neerlegde, g ingen de activiteiten van de bibliotheek 
snel achterui t. Maar Reij sr was nu pas 83 jaar! Dan kan je je tijd natuurlijk niet on ledig doorbrengen 
en dus blecf bij de lnlichtingendienst beheren. En natuurlijk ook de zorg voor het inbinden van de 
jaargangen van de lc-den! Ook elke bestuursvergaderi ng en jaarvergadering bleef hij vanzelfsprekend 
bijwonen. Nu ja, naar de werkgroepsvergaderingen ga je dan maar wat minder toe. Was bij reeds 
cerd er lid van verdi enste, bij her 25-jarig jubileum van onze verenig ing werd hij dan ook wei zeer 
verdi end tot ere- lid benoemd. 
}a, Reijst de onverwoestbare, was niet meer weg te den ken uit het 'Lacerta-beeld'. Maar zoals er een 
e inde komt aan elk Ieven, kwam dit ook abrupt, onverwacht, voor deze beroeps-militair die tot een 
paar uur voor zijn dood nog voor zijn Lacerta aan het werk was. M et een ruk was zijn Ieven uitge
wist, maar niet de berinnering! Die zal blijven voortleven! D e vele onuitwisbare sporen die Reijst 
naliet in het levcnspad van de verenig ing zijn daar een waarborg voor! 

D. P. van Wijk 
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Een herpetologisehe Berftreis naa1.• Katalonie 

(slot) 

door O t lanaar S t c nanaler 

mel 4 foto 's ~·a 11 de schrijver 
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vertali11g A. T. Reijst f 
Uit Aqua-Terra, 5e jaarga11g 1968 

D e parelhaged is (Lacerta 1. lepida Daudin) krijgt 
men hier maar zelden te zien. Wij vondcn er een 
in zo'n reptielenval. H et dier was broodmager, 
half verdronken en had een geheel bebloede snui c. 
N iettegenstaande de zorgvu ldigste verzorging, ging 
het beklagingswaardige diertj e toch dood . 
Wat de slangen betreft, hiervan zagen wij aileen 
maar een halfwas exemplaar van de hagedisslang. 
Ook deze was in een gleuf geraakt en lag half 
verstijfd tussen mos en varens. 
Jammer genoeg konden wij het dicrtje niet uit 
deze positie bevrijden, aangezien d e wanden van 
de g leuf naar binnen overhelden en men er slechts 
door een kleine opening ecn blik naar binnen kon 
werpen. 

De rivierr1/akten 
Deze zij n intens gecultiveerd. Er wcrd rijst en 
mais op verbouwd. Wij zagen er hoofdzakelijk d e 
grote groen kikker (Torroella-Pals). Toch zullen 
er, evenals in Zuid Frankrijk, zeker ook de gc· 
wone ringslang Natrix 1/ttll'ix L. en Natrix 11/tlllra 
Latreille voorkomen. Wij kregen er echter geen 
slangen te zien. In de kleine leemkui len ten zuj. 
den van Pals, waren slechts boomkikkers en Py
reneenkikkers te vinden, die d e gehele nacht door 
uit aile macht kwaakten. D e muurhagedissen be
volkten de wegbermen en de velden in de gehele 
vlakte (van T oerroella tot Pals ). De muurgekko's 
zijn ook in de bewoonde oorden tegen de huis
muren, ja zelfs in de woningen te vinden (Pals). 
Uit de moerassige vlakten om de rivieren verhef
fen zich steeds weer kleine heuvelruggen. Deze 
zijn meestal door een Iicht pij nbomenbos begroeid 
en hebben een meer of minder dichte onderbe
groeilng van Johanneskruid , rosemarijn, zonne
roosjes en stekelige muizendoorn (Ruscus). Kleine 
droogmuurtjes omheinen de cultuurgrondcn. Een 
paar kilometer ten zuiden van Pals verheft zich 
zulk een heuvel, die wij een beetje nauwkeuriger 
onderzochten. Vele van die onderzoekingen tijdens 
het regenweer, of als de heme! door neve! bedekt 
was, liepen op niets uit. Echtcr op een van de 
weinige dagen, dat de zon scheen, werden wij 

L acerta I. lepida ( Daudi11) 
Foto A1. va11 Meeuwen 



voor onze mocite rijkelijk beloond. Reeds aan de 
rand van het bos, op c~n klein stukj c droog gras
veld schoten de vlugge zand lopers langs ons heen. 
Dcze bewoonden bier een heel andere biotoop als 
in Ampurias. Waar onder de pijnbomen de rotS· 
achtige ondergroncl te voorschij n kwam en slechts 
hier en claar kleine stuk jes bos konclen groeien, 
flitsten bruine hageclissen, ter grootte van onze 
levenclbarencle hagecl is, voorbij. Zij cloken steeds 
weer vlug in de bosjes weg; maar het leek erop 
alsof ze eigenlijk geen vaste schui lplaatsen hadden. 
Doorzocht men nameli1k het bosje waarin ze ge· 
vlucht waren, clan lagen ze claar rustig regen de 
grond aangeclrukt onder beschutting van de takken 
en rend en a Is ze gestoord werden, naa r het ernaast 
gelegen bosje, waarin ze zich clan op clezelfcle rna· 
nier geclroegen. Als men ze vastgreep, lieten ze 
clu iclel ijk een flui tend geluid horen. H et waren 
all emaal jonge kielschubhagecli ssen . Hoe bet nu 
kwam, dat wij, onclanks ooze zorgvulclige naspo· 
ringen, geen vo lwassen exemplaren van deze soon 
aantroffen, kan ik n iet verklaren. 

Psammodrom11s bispauim 
edrvardsianinus 
(Spaanse zandloper) 

Lacerta b. bispanica 
( Spaanse 1111111rbagedis) 

In dezelfde biotoop probeerd e ik een platte steen 
om te draaien en greep daarbij iets dat in een hoi 
vast zat. Ik moest mijn greep iets wijzigen en 
trok daartoe mij n hand wat terug. Daar kwam 
een dikke opgeblazen en weerbarstige jonge Bufo 
bufo spinosus uit bet hoi paracleren en steld e zich 
hoogst verontwaarcligd tegcnover de rustverstoor· 
der op. Dit egaa l zwartbruin gekleurd e dier is 
nauwelijks vao een gewone pad te ond erscheiclen. 
Volwassen parelhagedissen kregen wij niet te zien . 
Wei lagcn er onder de platte stenen jongen van 
d eze prachtig gekleurde haged is. Ze schenen slechts 
sporadi sch voor te komen, waarschijnlijk vanwege 
hun grootte en claarmede in overeenstemming 
zijnde behoefte aan voedsel. Voor een dicht g root 
bos lag, zo tegen een uur of elf in de morgen, een 
bru ine hagecl issla ng te zonnen. De muurhaged is 
was aileen maar op de d roogmuurtjes te vind en en 
clan nog slechts bier en claar in een e nkel exem· 
plaar. In de kloven en onder losgesprongen brok· 
ken van een kle in rotspartij tje, huisden ta lloze 
muurgekko·s. 
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Discoglossus pictus pictus 
Schijftongkikker 
( Gevlekte vorm) 

Toen wij ons moeizaam tussen doorn- en struik
gewas een weg banend, eindelijk bij d ie rotsen 
aankwamen, renden ze in a ll erlei grootten weg. 
Sommigen echter waren, vertrouwend e op hun 
schutkleur, rustig blijven liggen. Zo strijdlustig 
en onverdraagzaam a ls de gekko in het terrarium 
zijn kan, zo vreedzaam leefden hier op de kleinste 
plekjes de pas uit het ei gekropen kleuters, sa
men met de in vergelijking reusachtige volwassen 
d ieren. Zelfs was er in dit pij nbomenbosje een 
klein waterpartijtje. Niettegenstaande de rijkelijke 
regenval troffen wij er maar twee kleine plassen 
van een ha lve meter breedte aan, waarin een zo
wat 10 em hoge brui ne modderlaag stond. En toch 
hadden hi er een paar grote groene kikkers een 
voor hen aantrekke lijke levensvoorwaarde gevon
den. 
H et ttChterlaud 
Een uitstapje naar het meer van Banolas bracht 
weer iets nieuws. H et was onweersachtig. 's Moe
gens vroeg scheen de zon nog, maar tegen de 
avond betrok de Iucht weer en regende het dat het 
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goot. Op zichzelf beschouwd goed weer om slan
gen te zoeken. D och behalve een Spaanse ringslang 
(Nalrix maura L.), d ie aan de zuid kant van het 
meertje lag te zonnen, was er aileen maar een zo
juist overreden traps lang ( Elt1j1he SC<Iiaris Schinz) 
op de n.w. oever te vinden, waar een dicht bos met 
vee! onderhout de gehele oever in beslag nam. 
Enige groene kikkers bevolkten de rand van de 
plas. Aanzienlij k ta lrijker waren ze in de moeras
sige uitgravingen en kanalen, die naar het meertje 
toeliepen. 
In ongelofelijke aantallen bevolkten de Spaanse 
muurhaged issen straatranden en tuinmuren. Nu en 
dan zag men wei vijf d ieren op een vierkante deci
meter bijeen, zich zonnen. De meesten waren een
voudig roodbruin tot bleek lilabeige gekleurd, met 
een meer of minder duidelij ke netvormige teke
ning, sommige ook met donkere brede zijdel ings 
verlopende banden, zo ongeveer a ls bij onze muur
hagedis. T otaal vergeefs verl iep een excursie naar 
de Montserrat, noord-westelijk van Barcelona. Of
schoon wij voor deze tocht weer eens een prach-

Discoglossu s pictus pictus 
( Gestreepte von11 ) 



tige, weliswaar zeer warme dag, hadden uitge
zocht, troffen wij aileen maar de overal voorko
mende Spaanse muurhagedissen aan. 

Llteratuur: 
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V eiligheid in het terrarium 

door f'. Franhen, Heflfleranlca~ell 13. Amsterdam, Tel. 020-26 30 74 

Als ik de diverse boekjes over terrariuminrichting 
doorlees, moet ik de vele mensen die zeggen dat 
terrariumhouders knetter gek zijn, eigenlijk gelijk 
geven. Oat gelijk geef ik ze niet om de merk
waardige beesten die terrariummensen houden, 
maar omdat deze mensen zich dikwijls meer zor
gen maken over het behoud van hun dieren dan 
over het behoud van hun dierbaren, zichzelf in
cluis. De gevaarlijkste dingen worden triomfante
lijk beschreven, zoals b.v. een lamp van 220 volt 
in een bus en dan ingraven, dan krijg je een 
warm plekje op de grond. Of een 220-volts lamp 
in het terrarium met een halve cocosnoot er om
heen, om een extra lichteffect te krijgen, etc. 
Jaarlijks Iaten veel mensen hun Ieven door on
voorzichtigheid met elektriciteit. Wat moeten we 
nu doen om zo min mogelijk risico te lopen? Bij 
de bouw van het terrarium moeten we er voor 
zorgen dat er geen 220 volt in de bak zelf aan
wezig is. Het terrarium moet b.v. uit drie geheel 
van elkaar gescheiden delen bestaan (zie fig.). 
T.L.-buizen kunnen we in deel A plaatsen, en 
daar kan eveneens onze hoogtezon gemonteerd 
worden, omdat tussen A en B gaas is bevestigd, 
zodat de dieren er niet kunnen komen, en ook wij 
zelf bij het rommelen in het terrarium niet per 
ongeluk kontakt kunnen maken met die 220 volt, 
die dodelijk is. Als het terrarium van metaal is 
gemaakt, dan de delen A, B en C afzonderlijk 
aarden. In de ruimte C kunnen we diverse dingen 
opbergen, maar er ook onze elektrische installatie 
plaatsen, zoals b.v. de pomp om het water omhoog 
te brengen, de ventilator voor warme of koude 
Iucht welke tevens kan dienen om beslagen ruiten 
te voorkomen, de schakelklok, enz. En ook nog 
onze transformator 220-24 volt. Die 24 volt is de 
spanning die we in het terrarium zelf gebruiken, 
om er b.v. verwarmingsapparatuur of straallamp 
24 volt op te Iaten branden. 
Op deze manier is het voor de terrariumhouder, 
zijn vrouw en kinderen heel wat veiliger, en kun
nen ze lang genieten van het sprookje dat terra
rium beet. 
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UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN 

AQUA TERRA 1969/1 
Blologle en kweek van de vroedmeesterpad (Aiytes 
obstetrlcans) 
door Kurt Melsterhaus 
Een fraai geillustreerd artikel over deze interessante 
pad. 

IDEM 1969/2 
Enlge gegevens over de verzorglng van Tillqua 
sclncoldes (blauwtongsklnk) In het terrarium 
door Wolfgang Mudrack 

IDEM 1969/3 
Paring en el-afzettlng blj Varanus storrl 
door Wolfgang Mudrack 
Een overzichtelijke en goed geillustreerd artikel over 
deze onderwerpen, met een kleurenplaat van A. v. d. 
Nieuwenhuizen (Zie ook Aquarien Terrarien 1969/10) 

IDEM 
Pseudophryne corroboree 
door Paul Heinrich Stettler 
Een circa 15 jaar geleden ontdekt prachtig getekend 
(zwart/geel) Australisch kikkertje uit de familia der 
Leptodactylea. Ondanks het feit dat dit diertje af
komstig is uit het bergland met een hoogte van ca. 
1500 m (4-5 maanden winter!), is het volgens de 
schrijver in een koel terrarium goed houdbaar. 

IDEM 1969/5 
Bltls caudalls caudalls 
door Laurent Tschudl 
Verzorging en nakweek van deze slang in het 
terrarium. 

IDEM 1969/6 
Waarnemlngen aan Varanus semlremex 
door Uwe Peters 
Deze voor ons zeldzame waraan uit Australia, is 
volgens de schrijver in tegenstelling tot de meeste 
zijner soortgenoten, niet agressief of vernielzuchtig 
en daarom goed in een terrarium te houden. 

IDEM 1969/7 
Een merkwaardlge drelgreactle blj Atherls squamlger 
door Henri Kratzer 
In dit artikel wordt een waarschuwings/dreigreactie 
beschreven van deze Afrikaanse gifslang, die be
staat uit het zeer wijd opensperren van de bek, zon
der dat daarop een aanval volgt. 

AQUARIEN TERRARIEN 1969/2 
Noord-Australlsche gekko's 
door Uwe Peters 
De schrljver, verbonden aan de Taronga dierentuin 
in Sydney, geeft een relaas ov~r een expeditie door 
Noord-Australie, op zoek naar gekko-soorten. Er 
werden verscheidene soorten gevonden. Over het 
houden van deze dikwijls fraai gekleurde reptielen 
wordt het nodige verteld (o.a. Oedura monilis, 0. 
marmorata, Heteronota binoei, Gehyra variegata, 
Diplodactylus ciliaris, Nephrurus asper). 

IDEM 1969/4 
Bultenterrarla 
door E. Frommhold 
Onder deze titel ~eeft de schrijver wenken en voor
beelden over de mrichting en bevolking van buiten
terrarla. 

IDEM 1969/5 
Python curtus brongersmal 
door Othmar Stemmler 
Een zeer gedegen en goed geillustreerd verslag van 
een succesvolle nakweek met deze Python-soort. 

IDEM 1969/6 en /9 
Cubaanse Anollssen 
door Horst Szldat 
Een beschrijving van het verzorgen en de voort
planting van anolissen afkomstig uit Cuba. 
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IDEM 1969/8 
Lacerta bastaarden 
door Wolfgang Bischoff 
Een verslag met toto's over geslaagde kruisingen 
tussen L. strigata en L. a. agilis, alsmede L. strigata 
en L. viridis meridionalis. 

IDEM 1969/10 en /11 
Terrapene carolina 
door W. Klrsche 
Een vervolgartikel met goede toto's over de verzor
ging van deze Noord Amerikaanse schildpad, voor
zien van talrijke nuttige gegevens voor de liefhebber. 

DATZ 1969/1 
Enige ervarlngen blj het houden van Eumeces schnel
deril 
door Othmar Stemmler 

IDEM 1969/2 
Het houden van Trionyx euphratlcus 
door Gunther Radek 

IDEM 1969/3 
Crlcosaura typlca 
door H. G. Petzold 
De ondertitel van dit artikel luidt: 'een herpetolo
gische kostbaarheid uit Cuba'. Het gaat hier om een 
zeldzame nachthagedis, waarvan voor het eerst in 
1964 een exemplaar levend in Europa werd geimpor
teerd (dierentuin, Berli/'n). Er wordt een uitvoerige 
beschrijving gegeven, a smede de nodige biologische 
gegevens. 

IDEM 1969/4 
Trlturus pyrrhogaster 
door Dr. R. Mertens 
Een grondige verhandeling, zoals wij van Dr. Mer
tens gewend zijn, over deze mooie Japanse sala
mander, geillustreerd met een zesdelige kleurenplaat. 

IDEM 
Herpetologlsche waarnemlngen op het efland Marajo 
(Brazllle) 
door Dr. Paul Muller 
Een overzicht van de rijkdom aan diersoorten op dit 
aan de monding van de Amazona gelegen eiland 
(47964 km 2). Het bevat behalve regenwoud ook vlakke 
gebieden en de herpetofauna wordt volgens de schrij
ver, evenals in zovele andere unieke gebieden, door 
de voortschrijdende civilisatie ernstig bedreigd. 

IDEM 1969/6 
Llolaemus montlcola 
door Siegfried Dalss 
Een beschrijving over de verzorging en het gedrag 
van dit grondleguaantje uit Chili. Soortgenoten war
den enige jaren geleden ook in ons land geimpor
teerd. 

IDEM 1969/7 
Chelodlna slebenrockl 
door Uwe Peters 
Enige Qegevens over de zeldzame slangenhals schild
pad, d1e behalve op Nw. Guinea ook op het vaste
land van Australia blijkt voor te komen. 

IDEM 
Advlezen voor de verzorglng van baby-schlldpadden 
door Doris Klistle 

Aangeboden: 

1 Testudo elongata, ± 9 em, voor f 20,-. Bij voor
keur zelf afhalen. Mevr. L. Lijten-Sengers, Burggraven
laan 40, Lei den, Tel.: 01710-30693. 

Gevraagd: 

Phelsuma lineata chleorselis ¥ te koop gevraagd. 
Eventueel ruilen tegen een 0 van dezelfde soort. 
W. J. Wilton, Cimburgalaan 21, Breda. 


