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Redahtiebeleid 

Toen drle maanden geleden de redaktle In andere 
handen overging zullen velen van U zlch ongetwljfeld 
hebben afgevraagd, wat voor beleld deze nleuwe 
redakteur nu zou voorstaan. Het accent moet blj deze 
vraag wei llggen op het woord 'voorstaan', want voor 
daadwerkelljke uitvoerlng ben lk natuurlljk In de 
eerste plaats afhankelijk van wat er door U al dan 
nlet geschreven wordt. En dat Is al gedurende ge
rulme tiJd z6 welnlg, dat vljf tot zes paglna's net 
volkomen, mlts er tenminste regelmatlg een aantal 
artlkelen ult andere tljdschriften wordt overgenomen. 
Van een redaktloneel beleid kan momenteel dan ook 
nauwelijks sprake zljn. Als de huldlge trend zlch 
doorzet dan draalt het er op uit, dat we over enlge 
tijd veel meer ruimte besteden aan overname's dan 
aan origlnele artlkelen. Een dergelljke ontwlkkellng 
sta lk bepaald nfet voor, maar als een aantal leden 
hun ervarlngen met terrarlumdieren niet op papler 
gaan zetten, zal lk er welnlg aan kunnen doen. 

Is overname ult andere bladen dan zo verwerpelijk? 
Als het erg veel voor gaat komen, vlnd lk van wei. 
Op de eerste plaats kan ledereen door een goed biJ
gehouden rubrlek 'Uit andere tljdschriften' er op 
geattendeerd worden, of er de laatste maanden er
gens lets Is verschenen dat voor hem van belang Is. 
Op de tweede plaats zou biJ veel overnemen de keus 
ook gaan vallen op artlkelen over dleren waarvan het 
wei zeker Is, dat er ook In Nederland enkele ervaren 
verzorgers en kenners van zljn. Een volgend punt Is, 
dat zowel de manler waarop ons blad Is ultgevoerd 
ala ons vrlj groot abonnementsbestand In het bulten
land, een elgen lnbreng In de terrarlumkunde sugge
reren. Er zljn wellicht nog wei meer argumenten te 
bedenken. Maar het belangrljkste vlnd lk, dat Ieder 
van ons toch wll weten wat er In Nederland gepres
teerd wordt; w6ilr en blj wle hiJ terecht kan voor be
paalde dleren; wle van welke aspekten kennls van 
zaken heeft. Aan een bultenlandse korrespondentle 
In een vreemde taal beglnt men nlet zo vlug. Ieder 
artlkel dat door onze elgen laden wordt geschreven 
leldt daarentegen makkelljk tot kontakten en de zo 
belangrijke verdere uitwlssellng van gegevens. 

Wat zie lk nu als ldeaal? In de eerste plaats dus 
'n 'Lacerta' dat hoofdzakelijk (nlet ultslultend) wordt 
gevuld met elgen koplj, en dat af en toe wat dlkker 
Is dan die beschelden acht paglna's. De artlkelen 
mogen aile gebleden van de herpetologle bestrljken, 
met het accent natuurlijk op het houden van dleren 
In het terrarium. Nlet noocizakelijk, m a a r w e I z e e r 
w e n s e I IJ k, Is dat de auteur In zljn artlkel aanslult 
op artlkelen die al eerder over de betreffende dleren 
zljn verschenen. De elgen waarnemingen en lnter
pretatles worden dan aangevuld, en men krljgt veel 
meer grond onder de voeten. Bovendlen worden aile 
relevante boeken en tljdschlftartlkelen onder het 
hoofdje 'Literatuur' vermeld, zodat de lezers zelf 66k 
die bronnen weer kunnen raadplegen. Het op deze 
manter aanslulten blj wat al Is geschreven heeft ve!e 
voordelen en Is de beste, z o n l e t d e e n l g e, 
manter om echt voorult te komen. 

Het stoat voor mlj ala een paal boven water, dat vele 
Lacerta-laden dlngen met hun dleren doen en bele
ven, die erg lnteressant en soma ook belangrljk zfJn· 
Maar om de een of andere rede komt men er n et 
toe, er ook over te schrljven. Soma omdat men zlch 
gewoon nlet bewust Is dat er sprake Is van Interes
sante resultaten. Soms omdat men denkt nlet goed 
te kunnen schrljven. Soma omdat men zo perfektlo
nistlsch Is lngesteld, dat het schrljven zeer veel tljd 
gaat kosten. Soms mlsschien ook omdat men nlet 
goed weet, hoe aan de verelste llteratuur en achter
grondlnformatle te komen. Zeker In het laatste geval 
moet U nlet schromen, al v66r U gaat schrljven, zlch 
met de redaktle In verblndlng te stellen. 

lk hoop U enlgszlns duldelljk gemaakt te hebben 
wat voor beleld ik voorsta, maar vooral U ervan 
doordrongen te hebben, dat het nlet zozeer mljn 
vlsle maar Uw aktlvltelt Is, die bepaalt hoe 'Lacerta' 
er ult zlet. 

G. Foekema 



Sterkte en struktuur -van enkele amfibieeogiffeo 

door R. de Leana, Bur11. Zane11eldatracal 276. ltlaaaaluia 

De talrijke giftige dieren van onze planeet Iaten 
zich grofweg in twee klassen verdelen: aktief en 
passief giftige dieren. Tot de eerste groep rekent 
men de dieren die hun buit m.b.v. giforganen 
bemachtigen zoals slangen, spinnen en schor
pioenen. Tot de tweede groep behoren vooral 
de amfibieen. Bij deze dieren client de in vele 
huidklieren, die over het grootste deel van het 
lichaamsoppervlak liggen, geproduceerde giftige 
afscheiding als bescherming tegen eventuele vii· 
and en. 
Deze giftige afscheidingsprodukten bevatten een 
groot aantal verschillende stoffen: eenvoudige bio
gene amines, peptiden, steroiden en alkaloiden. 
Deze stoffen kunnen inwerken op hart en bloed
vaten, spieren of zenuwstelsel. Sommige van deze 
giffen zijn de sterkste giffen die men kent. Enkele 
giffen zijn opgenomen in onderstaande tabel. 
Uit deze tabel die overgenomen is uit een publi
catie van H a be r m e h 1 ( 1969, biz. 615), krijgt 
men een indruk van de giftigheid van enkele am
fibieengiffen door vergelijking met enkele andere 
toxische stoffen. 
De waardes die met elkaar vergeleken worden zijn 
de zg. LDso's. De LDso van een stof (afkomstig 
van lethal dose 50 %) is die hoeveelheid van de 
stof, die toegediend aan proefdieren (hier onder
huids gespoten bij muizen), de helft van het aan
tal behandelde dieren doodt. 
Zoals uit de tabel blijkt is de meest giftige stof 
van een mikroorganisme afkomstig, nl. het botuli-

nustoxine dat voorkomt bij Clostridium botulinum. 
In de groep der reptielen zijn de sterkst bekende 
giffen het cobratoxine van Naja 11aja en het crota
lustoxine van de ratelslang Cro1td11s alrox. 
Van deze laatste twee giffen is de bijzonder kleine 
hoeveelheid van 0,2 tot 0,3 r per kg lichaamsge
wicht al voldoende om de helft van het aantal in· 
gespoten muizen te doden. De absolute hoeveel
heid gif per muis van 20 g is dan 0,004 tot 
0,006 r of mikrogram! Dit is een wei bijzonder 
kleine hoeveelheid. Een Naja 11aja hoeft bij wijze 
van spreken maar naar een muis te kijken en de 
muis is al dood. Als dezelfde LDso zoals die voor 
muizen gevonden is, vertaalbaar is voor de mens, 
dan heeft bij een 75 kg zware mens Naja 11aja gif 
of Crotalus alrox gif waarin zich een hoeveelheid 
van ca. 15 r, d.i. 0,015 milligram bevindt hetzelf
de onprettige effekt als voor de muizen van daar
net indien tenminste niet tijdig medisch ingegrepen 
\VOrdt. 
Nu hangt de hoeveelheid gif die men met een beet 
binnen krijgt natuurlijk nog wei af van de concen
tratie van het gif in de gifklier, van het feit of het 
dier vlak tevoren al gif heeft geloosd en van de 
effektiviteit van de beet. Maar de hoeveelheid van 
ca. 0,015 mg toxine is toch wei dermate klein dat 
ook voor de mens Naja IUija en Crota/11s-soorten 
uitermate gevaarlijke dieren zijn. 
Zeer sterke amfibieengiffen waarvoor een ieder ge
waarschuwd client te zijn, zijn zoals aangegeven in 
de tabel vooral het batrachotoxine van Ph)'llobates 

Gif Komi t'oor bij LDso ( r I kg 11111is, s.c.) 

Batrachotoxine 
Tarichatoxine 
Samandarine 
Bufotoxine 
Pumiliotoxine A 
Pumiliotoxine B 
Serotonine 
Dehydrobufotenine 
0-methyl-bufotcnine 
Norepinefrine 
Candicine 
Leptodactyline 
Atelopustoxinc 

T er verge/ijkit1g: 

Botulinustoxine 
Tetanustoxine 
Difterietoxine 
Cobratoxine 
Crotalustoxine 
Curare 
Strychnine 
Natriumcyanide 
Muscarine 

Ph)'llobates artrotaenia 
T aricba torosa 
Salamandra maC/1/osa 
811/o t'lllgaris 

\ Dendrobates pruJJilio en 
1 D. auralrts 

Leptodact)'IIIS pentadact)'lus 
811/o sp. 
Brt/o sp. 
811/o sp. 
Leptodact)'ltu pmtadact;·lru 
Leptodacl)'llls pemadacty/IIS 
Ate/opus zeteki 

Clostridi111n botrtlimun 
C/ostridit1m letani 
Corynebacterium diphteriae 
Naja naja 
Crota/11s atrox 
Cbondodendron tome111osum 
Str)'chtros nux-vomica 

Amanita muscaria 

2 
8 

1500 
400 

2500 
1500 

300 
6000 

75000 
5000 

10000 
10000 

16 

0,00003 
0,0001 
0,3 
0,3 
0,2 

500 
500 

10000 
1100 
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HO 

Batrachotoxine;'n steroid 

OH 

Samandarine;'n steroid 

H 

Tarichatoxine;behoort niet tot 
een groep,het is uniek 

Serotonine; 'n biogeen amine 

Norepine~rine;'n 
biogeen amine 

Leptodactyline;'n 
biogecn amine 

Candicine;'n biogeen 
amine 

am·otaenia, het tarichatoxine van de Californische 
geelbuiksalamander T aricha /oro sa en het atelopus
toxine van Ate/oprts zeteki. Vooral bij deze dieren 
kan men het beste een dit:ekt. huid op huid kon
takt vermijden, zeker als men ergens open wonden 
heeft. 
Daar de gifwerking toeneemt met afnemend 
lichaamsgewicht is het verstandig om kleine kin
deren en ook huisdieren deze amfibieen niet te 
Iaten aanraken. Ook ondersoorten van de in de 
tabel genoemde soorten zijn verdacht. 
De ruimtelijke rangschikking van de atomen in het 
molekuul van enkele giffen is hierboven aange
geven. 
Het doel van de bij amfibieen in de huid aan
wezige gifstoffen is volgens H a b e r m e h I c.s. 
behalve het beschermen tegen natuurlijke vijanden 
zoals slangen, vogels en zoogdieren ook het be
veiligen tegen het verschimmelen van de vaak 
vochtige huid zoals geconcludeerd kan worden uit 
de fungicide (schimmeldodende), bactericide (bac
teriedodende) en bacteriostatische (bacteriegroei
remmende) werking die Haber me hI c.s. van 
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enkele amfibieengiffen konden vaststellen. 
Tenslotte blijkt het zo te zijn dat van de 2600 am
fibieensoorten nog slechts 10% onderzocht is op 
samenstelling en giftigheid van de huidafscheiding 
en dat men op dit gebied dus nog veel te doen 
heeft. 
Degene die nog verder geinteresseerd is in dit 
werk of wil onderzoeken of de aard van de giffen 
van zijn eigen amfibieen al bekend is, wordt ver
wezen naar de vermelde publikatie. 

SUMMARY 
The author enlarges upon the structure of the 
poison of a number of amphibians. Comparisons 
are made with the poisons of snakes and other 
animals, the molecule-structures of a number of 
poisons are given. The most powerfull poisons are 
produced by Phyl/obates, Taricha and Ate/opes. 
Detailed information can be drawn from a pu
blication by H a b e r m e h I. 

Llteratuur 
H a b e r m e h I, G. 1969. 'Die Chemie und Biochemie 
von Amphibiengifte'. Naturwissenschaften, vol. 56. 



Kweek en verzorging -van Cobaanse Anolissen 
in het terrarium (ve rvolg) 

llur•l S:=/dul. ll f' rljjn, in J•qunrlen Terrarlen, 196919 Jlertallng , •• J , ZUJlnenberg. J laardingen 

A uo/is e. equestris c{' ( boveu }, em oubekemle oudersoort cJ ( onder) Foto: H. Emsl 

Nadat ik op pag. 37. e.v. van dezc jaa rgang a ls 
voorbeeld de verzorging en kweek van Anolis 
bomolerbis uit de groep der bodembewonende 
ano lissen hcb beschreven, wi l ik nu op grond van 
mijn crvaringen met A. equeslris d e groep der 
reuzenano lissen behandelen. 
Begin 1967 slaagde ik er in ceo paartje bij e lkaar 
te krijgen van deze tot 50 em lang wordende 
Ridderano lis, A. equeslris, die op Cuba voorkomt 
(vert. : zie Lacerta 24, pag. 54-55 en pag. 67-68). 
Het betrof ceo volwassen en geslachtsrijp paartje 
uit importen van de dierentuin van Berlijn uit de 
jarcn 1963 · 1967. De heren H. A. Pederzani en 
G. Stark, die voor de levering gezorgd hebbcn, 
worden nogmaals hartelijk dank gczegd voor de 
getrooste moeite. 
Anolis equeslris, A. edrrarsii, A. rirordii e.a . be
horen tot de reuzen uit het geslacht Anolis en 
komc:n, elk in een andere varieteit, voor op Cuba. 
Jamaica, Puerto-Rico en H ispaniola. Volgens re
cente opvauingen moet ook de va lse kameleon, 
Cbamaeleo/is rhtw111eleo111ides. die eveneens Cuba 
bewoont, bij het geslacht Anolis gerekend word en 
(2 soorten) . Dientengevolge bez it Cuba drie reu
zenvormcn. Volgens B u id e ( 1967) worden bij 
A. equeslris niet minder dan tien ondersoorten 
ond ersche iden. Doch nadat mij in 1968 door de 
plaatsvervangend e direkteur van de dieren tuin van 
Berlijn, de heer Dr. H. G . P e t z o I d, een vol
wassen A. eqneslris-mannet je werd toevertrouwd 
met de opmerking, dat het een nog niet gedeter
mineerd e o nd ersoort van het schiere iland Hiracos 

betrof, mag men aannemen dat de systematischc 
muggezifterij nog wei zal voortduren. 
Ridd eranolissen zijn ni ct erg beweeglij k en zcer 
sch uw. P c 1 e r s kon ze hoog in de boomtoppen 
waarnemen, waar zc meestal paarsgewijze verblij
ven. Volgens hem onrwijken de jonge dieren in de 
n:!tuur de oude en worden ze op de lagere ge
deelten van bomen en tussen het kreupelhout aan
getroffcn. 
De relatief grote keelwam, anders bij anolissoor
ten zo karakteristiek voor het mannelijk geslacht, 
is bi j beidc geslachten in gelijke mate aanwezig en 
daarom nict het criterium bij de bepaling van de 
gcslachten. Zonder moeilijkheden zijn de gcslach
ten echter te ond ersche iden m .b.v. een knopsondc. 
(S z ida t 1969). 
Bij de verzorg ing in een terrarium moet men vol
gens D e II e m an ( 1968) de volgende regels in 
acht nemeo: veel fri sse Iucht en Iicht, ongefiherd 
zoolicht en goed voedsel, dat zoveel mogelijk moet 
zij n aangepast aan de behoeften van bet betrokken 
dier . De temperatuu r niet al te hoog, in geen ge
va l een aanhoudend vochtige warmte. Geen z.g. 
oerwoudterrarium. Men moet ze als Zuideuropese 
hagedissen houden; luchtig, zonnig en matig voch
tig. De ridderanolissen werden in een terrarium 
oodergebracht, dat de mateo 95 x 50 x 60 em had 
en waario rijkelijk veel takken aaogebracht waren. 
Een tot 10 em dikke laag mengsel van turfmo lm 
eo zand vormde de bodem. D e beplanting bestood 
uit enige bromelia's en verschi llende Philodeudrou
soorten. D e bak werd verlicht en verwarmd met 
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twee gloeilampen van 40 W. De temperatuur 
schommelde tussen 20" C 's nachts en 40" C op 
de dag. Dagelijks werd de binnenruimte van de 
bak met water besproeid, zodat de relatieve Iucht· 
vochtigheidsgraad tussen 60 en 90 % schommelde. 
Over het algemeen lagen de meestal rustige dieren 
op de takken in de buurt van de warmtebronnen, 
doch ze trokken zich bij zeer hoge temperaturen 
terug op schaduwrijke en koelere gedeelten van 
de bak. In het begin zaten ze, vooral als zij be· 
wegingen voor het terrarium waarnamen, op de 
voor de toeschouwe.r onzichtbare zijde van de 
tak. Als voedsel werd verstrekt: nestjonge muizen, 
kleine vissen, hagedissen, kakkerlakken, wasmot
larven, spinnen, krekels, engerlingen, treksprink· 
hanen en wandelende takken, evenals zoet fruit 
(kersen zonder pit en stukjes banaan). Daarvan 
werden de jonge muizen doorgaans geweigerd. 
De II e m an ( 1956) kon daarentegen waarnemen 
dat zijn dieren ook jonge vogels accepteerden. Ook 
de met het voederpincet of in platte schoteltjes 
aangeboden jonge vissen werden niet gegeten. 
S tar k ( 1966) kon een A. equestris-mannetje 
aquariumvissen (levendbarend) met behulp van 
een pincet aanbieden, die gulzig naar binnen ge· 
werkt werden. Niet a ltijd aten de dieren de van 
tijd tot tijd aangeboden hagedissen. Bij het buit 
maken van dergelijke dieren gedroegen de ridder
anolissen zich als echte rovers en zij volgden de 
bijna volwassen mannelijke of vrouwelijke hage· 
dissen, die door het terrarium renden, met loerende 
ogen. Kwam een hagedis te dicht bij de anolis, dan 
werd deze met de reeds geopende bek gegrepen en 
zolang vastgehouden tot dat het geen teken van 
Ieven meer vertoonde. Onder heftig heen en weer 
zwaaien van de kop bracht de anolis de prooi dan 
in de voor verslinden gunstige positie (kop eerst!). 

AnoliJ erJIIeSiris ( jon g) 2 
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Lacertidae, die na het inzetten niet werden gege
ten, leefden d ikwijls nog maanden samen met de 
ridderanolissen en werden tenslotte uit de bak 
verwijd erd. Wandelende takken en treksprink
hanen, evenJ!s kakkerlakken werden niet altijd 
gegetcn. Met onverminderde eetlust accepteerden 
de dieren doorgaans wasmotlarven (tot 60 stuks 
per dier per dag) en spinnen, terwijl de vrouwtjes 
ook engerlingen aten ( 10 stuks per dier per dag) 
en in de draagtijd zoete kersen zonder pit, zelden 
echter banaan of aardbei. Op een enkele uitzondc· 
ring na bleken aile ridderanolissen tamelijk kies· 
keurig te zijn wat betreft hun voedselkeus; de 
mannetjes waren bovendien (ook de later ver· 
kregen exemplaren) a ile slechte eters. De behoeftc 
aan drinken is tamelijk groot. In het begin tipten 
de dieren het in het terrarium gesproeide water 
met de tong van de bladeren, doch later dronken 
ze ook het in een bakje aangeboden en dikwijls 
met melk vermengde water ( verhouding 1 : 1). 
Vitaminen (A, D3, E en vitamine B-complex) 
wcrden zowel per os (vert.: door de mond) als· 
wei door middel van een in jektie in de dorsale 
stlartmusculatuur (vert.: spierenstelsel van de 
staJrt aan de rugzijde van het lichaam) toegediend, 
met het gevolg dat U .V .-bestraling achterwegen 
kon blijven. Hoewel ik deze dieren ( en ook later 
verkregen exemplaren) zo vaak a ls de ti jd toe
stood gadesloeg, verloren zc toch nooit geheel 
hun schuwheid, zodat mijn waarnemingen betref
fende hun gedragingen slechts schaars zijn. Tus
sen de drie mannetjes, die ik uiteindelijk bezat, 
kwam het ook in een groter terrarium nooit tot 
vechtpartijen; ook niet tussen de vrouwtjes. Ook 
ten opzichte van andere terrarium-bewoners ( ecn 
Chamaeleon graciliJ, 1, 1 Leiocephalus carinatus en 
verscheidene ondersoorten van Phelwma madagas· 

Foto: H. Erml 



cariensis, waarmede de ridderano lissen lange tijd 
samenleefd en) hielden ze zich afzijdig. Een inci
dent moet echter wei vermeld worden; een onge
veer 3 maanden oud dicr verslo nd de slechts iets 
kleinere Anolis argellleolus, die eveneens op Cuba 
voorkomt en ondergebracht moet worden in de 
g roep d er gekko-achtige ano lissen . Tijdens de 
maanden december, januari en februari van 1967/ 
68 werd door het eerste paartje 'overwinterd ' op 
een 1\tousrera deliciosa, welke zich in een ver
warmde ruimte bevond. D e dieren werden in die 
tijd slechts bij g elegenheid van water voorzien. 
Deze rustperiode werd zonder merkbaa r gewichts
verl ies volbracht en bleek een stimulans te zij n 
voor de daa ropvolgende periode van aktiviteit. 
Verder bouwend op deze ervaringen overwinter
den op dezelfd e wijze ook de in 1968 verkregen 
dieren . Daarbij hielden de diercn zich bij voor
keur op op de bodem van d e bak. D e hierbij ont
stane verl iezen ( 1,2 ) zijn misschien verklaarbaar 
door de o ngunstige omstand ighedcn in her ter ra
rium (hoge vochtigheidsgraad en geringe lucht
circulatie) . D e aanpassing verliep, daa r het hier 
merendeels om reeds voor lange tijd in gevangen
schap verblijvende dieren gi ng, zonder grote 
moeilijkheden. Geheel and ers ontwikkelde zich de 
aanpassing van de reeds aan het begin van d it 
artikel vermelde mannelijke ond ersoort van A. 
equesrris, afkomstig va n het schiereiland Hiracos, 
dat ik in het voorjaar van 1968 verkreeg. Het 
rechtstreeks uit d e Cubaanse 'winter' ge'importeer
de cxemplaar bleek stcrk vcrmagerd en ui:gc
d roogd te zijn. Nadat het met behulp van een 
pipet van water was voorzien, werd het zoilder 
gezelschap in een voldoende rui mte biedend terr:!· 
rium ond ergebracht. Aile aangeboden voedsel werd 
geweigerd . Omdat he t dier in de loop v~n de 
daarop volgende 10 dagen ook gcen vocdsel a~n
nam. paste ik dwangvoc'C!ering toe door het, om 
verdere gewichtsafname te voorkomen, te stoppcn 
met klcine hoeveelhedcn wasmotla rven ( 10 stuks 
om de rwee dagen) . Kecr op keer werd dit echter 
uitgebraakt. D e afgescheiden ontlasting was slij
merig, dun en rook onaangenaam. Omdat de 

toestand na nogeens I 0 dagen niet veranderde, 
werd het dier behandeld met Sulfonamiden (vert. : 
synthetische verbind ingen, welke antibacterieel 
werken) en vitamine C per os; injekties met vita
mine A, D 3, E in een olieachtige oplossing en 
vita fusal (vitamine B en suiker in een alko holop
lossing). Dit laatste werd met een tussenruimte 
van tel kens twee dagen, gedurende 10 dagen, in 
een hoeveelheid van max. 0,5 ml toeged iend. 
Langzamerhand kreeg de ontlasting de juiste ste
vighe id . Voedsel werd als voorheen geweigerd, 
door dwangvoedering verkrcgen voedsel wcrd ech
ter meestal niet meer uitgespuugd. Om een zekere 
stimulans teweeg te brengen, zettc ik her dier bij 
d e andere / I. equesrris. D eze laatste voerde ik 
daarop bij na volwassen hagedisscn . Het Hiracos
mannetj e greep een bij na volwassen L. agilis
mannctjc en verslond bet, nadat hij de haged is 
eerst ongeveer 40 minutcn tussen de kaken ge
klemd had gehouden. De vertering verliep nor
maal; de afgescheiden ontlasting was van halfvaste 
samenstelling. Vijf dagen later werd weer een 
haged is va n het pincet genomen, doch deze werd 
enige dagen la ter weer u itgebraakt. Toevallig be
merktc ik dat dit mannet je, toen ik op een nacht 
de verlichting inschakeld e, een engerling uit een 
voederbak je, waarin zich nog meerd ere engerlingen 
bevonden, nam en zonder meer opat. Dit effekt 
van bet op jacht gaan naa r prooi bij de overgang 
van de nlcht naar de dag benu tte ik in de daar
opvolgende weken zoveel mogelij k en ik kon 
regclmatig voedsel-opname van dit exemp laar con
st~tcren, echter ook van andere anolissen. Eerst 
regen het eind van 1968 leek mij dar het H icaros
mannetje geheel aangepast en in goede conditi e 
WJS. 

( wordt vervolgd) 

!-let derde arrikel in deze reeks OtJer Cub<I<IJJJe 
<IIIOiisseu is uog uier in ' Aquarieu Terrarien' t•er
JCheueu, uit Berlijn 1•ememe11 u•ij dar her zelfs 
iiOI( 11iel geschret1e11 is. 0 /J het 1•erdere tJertJOig 
zulh!ll we dus noodgedwo11ge11 11og e11ige rijd 
moere11 u•arhre11. Red. 

Anolis e. equestris 

Foto: G. Hun /age 
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Een trot•isch-woud terrarium 

door G. J. Ze(Jlemaker, 
TaUngu>eg 61'. Lnndsmeer 

Het terrarium waarvan U hier een toto ziet is ge
maakt van 10 mm dik spaanplaat. De bak is 1,35 m 
hoog, 1,20 m breed en aan de onderkant 60, aan de 
bovenkant 50 em diep. Aan de voorzijde bevindt zich 
geen hoeklijn, om het geheel een fraaier aanzien te 
geven. De ruiten schuiven geheel vrij langs elkaar. 
De bultenkant van de bak Is pallsanderkleurlg ge· 
maakt. De kap vormt een geheel met de bak, en is 
voorzien van een klapdeksel, waaraan de lampen be· 
vestigd zijn. Tussen die lampen en het terrarium zeit 
zit nog een raam van horregaas. 
De verlichting bestaat momenteel uit 2 gloeilampen 
van elk 25 Watt, en 2 TL buizen van elk 20 Watt. lk 
ben van plan om binnenkort nog een TL buis er bij 
te monteren. De verwarming bestaat uit een voliere· 
warmtestraler, aangesloten op een aquariumthermo· 
staat. Ze Is ingegraven in de bodemgrond, nadat ze 
eerst voorzien was van een houten bekisling met 
zinken afschermplaat, afgesloten met horregaas. 
Het binnenwerk van de bak Is twee maal behandeld 
met 'Tencofix'·kleefstof, dit is een teerprodukt op 
lakbasis, dat overlgens geen gevaren schijnt in te 
houden voor de dleren. Een Platysaurus minor kreeg 
er wat van op zijn huid, doch dit had geen enkel 
naar gevolg ; na de eerstvolgende vervelling waren 
aile sporen ervan verdwenen. De kllmmuur is ge· 
maakt van ruwe lurfbrokken, die tegen de achier· 
wand zijn gespijkerd. De bodemgrond is een men9· 
sel van veengrond, bladaarde, turtmolm en een beet1e 
zan d. 
De beplanting. Op de bodem staan: Chamaedorea 
(kamerpalm) , Sansevlerla (vrouwentong), Tradescantla 
(vaderplant), Syngonlum, Pllea. Over de kllmtakken 
slingeren zich Philodendron scandens, Sclndapsus 
aureus en Asplenum nidus (vogelnestvaren). De klim· 
wand is begroeid met Asplenum nidus, Dracaena, 
Syngonium, Sclndapsus aureus, Asparagus, Maranta, 
Calathea makoyana, Ficus pumlla en verschillende 
Bromeliasoorten, zoals Billbergia en Aechmea. Van 
de meeste soorten zijn er 3 of 4 exemplaren. Door de 
hale bak slinger! zich tenslotte nog een Monstera 
dellciosa (gatenpiant). 
De bevolking bestaat uit 2 Hyla's, vermoedeiijk Hyla 
venuloza, 3 Hemldactylus flavlvlrldus, 2 Platysaurus 
minor, 1 CaJoles versicolor en een andere Calotes· 
soort. 
Verlichting en verwarming branden van 's morgens 
tot laat in de avond, 's nachts word! alles uitgescha· 
keld. ledere dag wordt er een liter water op de plan· 
ten verstoven, als de bak nog vrij vochtig is ook wei 
eens wat minder. Water is altijd voorradig in een 
drinkbakje. Twee maal per week krijgen de dieren 

Werkgroep Gronin~c·n 

Nadal de heer Hulsebos heeft geprobeerd een werk· 
groep In het noorden op te rlchten, Is zljn werk nu 
overgenomen door mevr. M. C. Mees·van Kleef. De 
werkgroep verkeert In een zeer prll stadium en rlcht 
zlch tot andere werkgroepen om steun en advles. 
Met name zou ze dla's en ander materlaal wll len 
huren of lenen. 
ledereen die zlch voor een werkgroep In het noorden 
lnteresseert wordt verzocht kontakt op te nemen met 
mevr. Mees, of met de heer Popping te Hoogeveen. 
Als de belangstelllng groelt kan gesplltst worden in 
twee groepen, om zo de relsafstanden te verklelnen. 

Mevr. M. C. Mees-van Kleef 
Oosterweg 75 
Haren, tel. 050 • 4 50 89 
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De heer L. Popping 
De Elber 221 

Hoogeveen 

een hoogtezonbestraling, duur daarvan 5 minuten per 
keer, afstand lamp-dieren ongeveer een meter. Vita· 
minen worden in het sproeiwater gedaan, ook gaan 
vitaminen via de vliegen en meelwormen mee naar 
binnen. De vitamlnepreparaten in het sproeiwater ver· 
oorzaken door de bijgevoegde kalk witte vlekken op 
de planten, zodat de planten regelmatig afgesponsd 
moeten worden. 
De voeding bestaat vanaf het voorjaar tot in de herfst 
uit viiegen, vlinders, sprinkhanen, heel veal spinnen 
en nog andere lnsecten. In de winter moeten de 
dieren het hoofdzakeiijk doen met vllegen en meel· 
wormen. De planten krijgen ook wat voedsel, in de 
vorm van pokon. 
Het verdere onderhoud van het terrarium bestaat uit 
het regelmatig verwijderen van de onllasting vanaf de 
bladeren, het los houden van de bodemgrond, en 
niet te vergeten: het Iappen van de ruiten. 

Aangeboden: 
1 Agkistrodon halys, 60 em, GIFTIG, f 55,-; 1 Agkis· 
trodon plscivorus, 90 em, 3 jaar oud, GIFTIG, f 70,-; 
2 Crotalus durissus durissus, 100 em, 2112 jaar oud, 
GIFTIG, f 70,- . Regemeutter, Te Couwelaarlei 83, 
Deurne, Belgie. 
Geheel compleat terrarium, 150 x 75 x 50 em, met ver· 
warming, schakelkast, pompen, enz. T. Dusseldorp , 
Vonddellaan 11, Roosendaal. 
Tradescantia's voor beplanting van terraria, in ru il 
tegen hagedissen die geschlkt zijn voor een droog 
onverwarmd terrarium. Ruurd van Donkelaar (10 jaar) , 
Laantje 1a, Werkendam (N.B.). Tel. (01835) 430. 

Gevraagd: 
Voor nleuw buitenterrarium gevraagd: Lacerta viridis, 
vivipara, muralis ; Anguls fragilis; Bombina bombina, 
variegata ; Rana arvaiis. Opgave van vindplaatsen in 
de buurt ook van harte welkom. 
G. J. Eenkhoorn, lrenestraat 4, Kampen. 

Gevraagd kweekportie egyptlsche treksprinkhanen. 
B. Jansen, Leeuwstraat 30, Nijmegen. 


