
Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde 

28e Jaargang No. 8 mei 1970 



28e Jaargang No. 8 mel 1970 

Maandelljks geillustreerd orgaan 
van de Nederlandse Vereniging 

voor Herpetologie en Terrariumkunde 
,Lacerta" 

Statuten konink/ijk goedgekeurd 

REDACTIE: 
G. Foekema, Sarphatlpark 114", Amsterdam. 
Tel.: (020) 73 92 09 

BESTUUR: 
D. P. v. Wijk, voorzltter; L. Claassen, vice-voorzitter; 
R. M. Meijer, secretaris; J. A. Otte, 2e secretaris; 
J. H. M. Cornelissen, pennlngmeester. Commlssaris
sen: H. D. v. Roon (herpetogeografische dienst); P. D. 
Gorseman (werkgroep Rotterdam); W. Bleumink (werk
groep Den Haag); N. R. Reijst (werkgroep Limburg en 
inlichtlngendienst); H. v. Meeuwen (werkgroep Leiden); 
P. Verhaart (werkgroep Eindhoven); G. Foekema 
(werkgroep Amsterdam en maandblad). 
SECRETARIAAT: 
R. M. Meijer, Zonnestein 119, Amstelveen. 
Tel.: (020) 41 74 66 
PENNINGMEESTER: 
Waarnemend: R. M. Meijer, Zonnestein 119, 
Amstelveen. Tel.: (020) 41 74 66 
BIBLIOTHEEK: 
J. A. Otte, Comeniusstraat 409, Amsterdam. 
Tel.: (020) 15 06 00 
INLICHTINGENDIENST: 
N. R. Reijst, Kasteel Erensteinstraat 29, Maastricht. 
Tel.: (04400) 2 0767. Postgiro 1343404 
IMPORTDIENST: 
J. L. v. Heusden, Van Ostadestraat 125hs, Amsterdam. 
Tel.: (020) 73 58 86 
HERPETOGEOGRAFISCHE DIENST: 
H. D. v. Roon, Rljswijkstraat 229, Amsterdam. 
Tel.: (020) 15 90 30 
LITERATUURDIENST: 
H. Pabst, Ahornstraat 10, Den Haag. Tel. (070) 33 63 20. 
WERKGROEPEN (secretariaten): 
Amsterdam: H. v. Dam, Houtrijkstraat 39hs. 
Tel.: (020) 24 35 60 
's Gravenhage: G. J. Krips, Azaleastraat 79. 
Limburg: N. R. Reijst, Kasteel Erensteinstraat 29, 
Maastricht. Tel.: (04400) 2 07 67 
Rotterdam: A. v. d. Berg, Koekoekslaan 60, Schiedam. 
Utrecht: J. Hogendoorn, Faustdreef 321, Utrecht. 
Tel.: (030) 71 22 66. 
Lelden: A. J. Houwaart, Vuurbaakstraat 36, Katwijk 
aan Zee. 
Eindhoven: P. Verhaart, Modernalaan 14, Eindhoven. 
Tel.: (040) 43 20 46. 
Vertegenwoordlger voor Belglti: 
J. v. Pelt, De Romboutweg 79, Brasschaet. 
Tel.: (03) 51 6715; postcheck no. 8858.13 
Technlsche Terrarlumdlenst: 
C. S. Gouda, Braziliedreef 25, Utrecht. 

De jaargang loopt van oktober 1969 t/m september 
1970. Leden ontvangen het orgaan gratis. Losse abon
nementen worden niet aangenomen. Lidmaatschap 
1 20,- per verenigingsjaar, biJ vooruitbetaling te vol
doen. Jeugdleden, die op 1 oktober nog geen 18 jaar 
zijn, betalen 1 14,- per verenigingsjaar. 
Postrekenlng Lacerta: nr 429349 t.n.v. Pennlngmeester 
.,Lacerta", Amstelveen. 
Opzegging van het lidmaatschap dient statutalr uiter
lijk een maand voor het einde van het verenlglngsjaar 
schriftelijk aan de Secretaris te geschieden. 

Foto voorpagina: J. Nedermeijer 
Mabuya macularia, boven9. onder o 
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Mabuya macufaria 

Deze skink komt voor in het grootste deel van 

zuidelijk Azie, van West Pakistan tot aan Laos, 

Cambodja en Maleisie. De rug is bronskleurig, 

de zijkanten donkerder. Het o (onderste foto) 

heeft zwarte zijkanten met enkele rijen witte 

vlekjes, bij de jongen en het 9 zijn de zijden 

bruin tot grijs, terwijl de witte vlekjes geheel 

ontbreken of veel kleiner in aantal zijn. Van 

volwassen exemplaren is de lengte zonder 

staart rond de 6 em. Het paartje op toto is 

afkomstig uit West Pakistan. De volgende ge

gevens ontlenen wij aan Minton (19~~). 

Mabuya macularia (B I y t h, 1853) is vlug en 

schuw. Hij houdt zich vooral op in grasland 

en aan de randen van akkers, maar ook in 

tuinen en parken. Hij is in West Pakistan het 

gehele jaar door aktief, gedurende de koelere 

tijd van het jaar overdag, gedurende de hete 

tljd vooral 's avonds. In de maand juli in de 

Indus-delta schoten ze door het gras vanaf 

tien uur 's avonds tot minstens twee uur 

's nachts. 

Van eind juni tot september verschijnt er rood 

pigment bij de o o aan de lippen en de flan

ken, waarschijnlijk in samenhang met de paar

tijd. Van juli tot september dragen de 99 

eieren bij zich. Kleine jongen worden waar

genomen van eind juni tot begin oktober. 

In West Pakistan komt deze skink aileen voor 

in het zuid-oosten van het land, o.a. bij Ka

rachi. 

Llteratuur 

MInton, S. A. (1966). 'A contribution to the her
petology of West Pakistan'. Bulletin American 
Mus. Nat. Hist., Vol. 134, pp 31-184. 



Een lt:ennismaking met Cylindrophis rufus 

(Serpentes : Aniliidae) 

d uor G. f'oehenaa, 

Sarplan liJia rh 11'1-11 • .4 m alerdo m 

I. Kop va11 Cyli11drophis mfus 

Najaar 1969 trof ik bij cen importeur te Amster
dam een merkwaard ige slang aan. Kop, hals, vcr
dere lichaam en staart waren allemaa l even dik. 
Behalve de gestalte vie! ook het gedrag van het 
dier op: als hij opgepakt werd reageerde hij met 
het horizontaal afplatten en omhoog buigen van 
het achterlijf. De slang was pas aangekomcn uit 
Thai land, en stond op de nota van de exporteur 
vermeld bij een aantal waterslangen, onder de 
naam 'Pipe-snake'. 

Determinalie, beschrijr,iug 
H et determineren van het di er gaf geen moei li jk
hedcn, omdat a l vlug opviel dat de ventralia (buik
schubben) nauwelijks grater wnren dan de overige 
schubben. D:lt is maar bij wein ig slangen bet ge
val, aileen bij vertegenwoordigers van enkele pri
mitieve families (Typhlopidae, Leptotyphlopidae, 
Aniliidae en Uropeltidae), bij de zeeslangen (Hy
drophiinae) en bij enkele curieuze waterbewonen
de colubriden (Acrochordinae) . De verdere be
schubbing en de li chaamsbouw lieten geen rwijfel 
aan de identiteit: C;·lindrophis mfus (Laur e n
t i 1768), een vertegenwoordiger van de klei ne 
familie Ani liidae. 
Globale beschrijving: ongeveer 50 em lang, nau
welijks een versmalling achter d e kop, lichaam 
overal even dik, erg korte staart van ongeveer 1 
em. Kop tamelijk p lat en vormeloos, kleine ogen, 
bovenzijde van de kop bezet met schilden, waarbij 
internasalen, praeocula iren en lorealen ontbreken, 
en de paritalen nauwelijks groter zijn dan de aan
grenzende schubben op de rug ( zie foto I) . Boven-

Met 3 foto 's va11 de schrijver 

zijde zwart, onderzijde ook zwart maar met een 
aanta l witte dwarsbanden. Volgens T a y I or 
( 1965) I open die band en bij jonge exempla ren 
door tot bijna boven op de rug, en inderdaad is 
daar bij mijn exemplaar als men goed kijkt nog 
iets van te zien. Op de onderzijde van de staart 
bevindt zich een rod e vlek. (Op foro 2 ligt het 
achterlijf van de slang met de buikzijd e naar bo
vcn, zodat daar de wi tte band en en de zeer korte 
venrralia te zien zijn. De anale opening bevindt 
zich vlak achter de laatste witte band, de staart is 
dus zcer kort) . 
Het dier is wijd verbreid in Zuid-Oost-Azie, en 
wordt in het maleis 'u lar kapala dua' ( tweekop
pige slang) genoemd (zie de Rooij , 191 7). Oat 
is best begrijpelijk, voora l ook omdat de rode vlek 
en de al beschreven dreigreaktie de aandacht op 
de stompe staart vestigen. Van H oes e I ( 1958) 
vermeldt dat deze slang in l ndonesie met bijge
lovigheden wordt omringd. Hij ontving eens een 
C;·lindrophi.r opisthorhod111, tesamen met een brief 
over d it d ier, van een Indonesier. Deze zeer lezens
waard ige brief is, merkr van Hoes e I terecht op, 
een frappant mengsel van zowel bijgelovight-den 
a ls nauwkeurige waarncmingen (de brief is opge
nomen in v. Hoesel's publi katie) . 

De familie Aniliidae 
D e familie Aniliidae omvat slechts drie genera: 
Ani lius (uir Zuid Amerika) , en Anomalochilus en 
Cylindrophis (beide uit Z.O.-Azie); deze genera 
omvatten respektievelijk een, twee en zeven soar
ten. De hele fami lie bestaar dus uit welgeteld tien 

59 



re bladeren, ik ben nl. wat huiverig voor voch
tige terraria. 
Ook omtrent de voedselwensen van het dier is men 
aangewezen op de algemene l iteratuur_ B o u r ret 
( 1936) vermeldt Thyphlopssoorten en kleine 
zoogd ieren. Sm i th (1943) noemt palingen en 
andere slangen als voedsel, evenals S c h m i d t 
en I nge r ( 1958) dit d it wcllicht uit Smith"s 
standaardwerk overnamen. T a y I o r ( 1965 ) zegt 
dat hij "van a llerlei eet, doch het l iefst andere 
slangen" . Opgave van maaginhoud kon ik ncr
gens vinden, beha lve toevall igerwijze bij T a y I o r 
op pag. 639. Daar wordt bij de bespreking van 
Typhlops f loweri opgemerkt dat een exemplaar 
daarvan werd gevonden in de maag van een 
Cylindrophis m/lfs. 
Jammergenoeg heb ik het dier slechts kort kun nen 
observeren. Z ijn dreigreaktie verloor hij spoed ig, 
zoa ls meestal gebeurt in gevangenschap. Opval
lend was zijn traagheid van beweging. In het h ier
boven beschreven terrarium hield het d ier zich 
niet bij voorkeur tussen de dorre bladeren op, noch 
in bet water, maar in een spleet tussen bassin en 
te.rrariumwand ; negen van d e tien andere slangen 
zouden ook d ie plaats hebben gekozen. Hij was 
niet zo vaak aktief, voor zover na te gaan even
vee! overdag als "s nachts. In het terrarium zat 
ook nog een tak, maar die heb ik hem nooit zien 

2. Cy/ilulropis mfu s, gedeeltelijk de buikzijde bekl immen. Voor bet aangeboden voedsel toonde 

bo·veu 

slangen, die a llemaal ongeveer dezelfde typischc 
.lichaamsvorm hebben. D e enige Zuid Amerikaansc 
vertegenwoordiger, Anililfs scytale, t rof de heer 
v an M e e u we n ·n keer doodgereden aan op 
een weg in Suriname (zie foto 3). 
De systematische positie van de fami lie is om
srreden. Duidelijke verwantschap is er met de 
Boldae, waa rmee ze o.a. twee funktionele longen 
en sporen van achterpoten gemeen heeft ( deze 
sporen ka n ik overigens bij mijn exemplaar niet 
ontdekken). Sommige a uteurs zien zelfs niet de 
Bo"idae, doch de Aniliid ae a ls de primitiefste 
slangen, di e bet dichtst zouden staan bij die slan
gen waaruit de huidige soorten zijn ontstaan . Z ie 
voor een overzicht van deze problematiek D o w -
I in g (1959). 

T errarium ervaringen 
Keren we weer terug tot Cylind rophis rufus. Voor 
f 20,- werd ik de eigenaar van het d ier, dat vol
gens de importeur bij hem al een kikker had ge
geten. In wat voor terrarium zou hij zich thuis 
voelen ? In de terrariumli teratuur heb ik niets 
over ervaringen met het houden van dit dier of 
met enig a nder lid van zijn fami lie kunnen vin
den. M isschi en dat de leefwijze van Cylindrophis 
mflfs nog het meest overeenkomt met d ie van de 
gravende Xenopeltis unicolor, waarvan M e r · 
t e n s (1943) beschrijf t hoe hij 14 jaar in gevan
genschap wcrd gehouden. De familie Anili idae a ls 
geheel word t in de literatuur steeds aanged uid a ls 
ecn groep van gravend e slangen, maar CylindrofJhis 
mfus zou zich ook graag in het water ophouden . 
Ik zette hem in een aquariumbak (uitzwemmer) , 
waarin een flinke waterbak werd geplaatst, en 
waarvan de bodem werd bedekt met een laag dor-
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3. Auilius scytale, doodgercdeu fangs de Suri
name 1·ivie1· Foto H. van M eeuwm 



4. Cylimlropbis mfus 

hij geen enkele interesse. Geprobeerd wcrden voor
a l kikkers, verder muizen, ·n haged is en "n kleine 
paling. Typhlopssoorten had ik niet bij de hand! 
De slang stierf na · n maand of twee, kort nadat 
er in d e halsstreek enkele grote etterige gezwellen 
waren opgekomen. Omdat ik bet curieuze dier 
wilde conscrveren is hij ni et opgezonden voor 
sektie. 
Als de gelegenheid zich voordoet wi l ik zeker nog 
eens een pog ing met deze slang wagen , een handi
cap is natuurlijk bet ontbreken van gegevens over 
het houden in gevangenschap. Als er lezers zijn 
d ie wei literatuur over het houden van Aniliidae 
kennen, of misschi en zelf en·aring hebben opge
daan, dan zou ik bet zeer op prij s stellen a ls ze 
mij d aarover berichtten. 

SUMMARY 
The author came in to possession of a specimen 
of CylindrofJhis mfus, a member of the small 
fami ly Aniliidae. The animal and its behaviour 
are discribed. It was housed in a terra rium with 
a layer of dead leaves and a waterpan. 
Litterature states the food of Cylindrophis mfus 
to be: T)'phlops and small mammals (Bourr e t 
1936} and: snakes and eels (Smi t h 1943). 
Stomach-content once showed Typhlops floll"eri 
(Ta y I o r 1965, pag. 639). 
The snake in question however refused common 
frogs, l izards, mice and an eel; it died after two 
months. 

The author wishes to be informed about any pu
blication concerning the keeping of Anili idae in 
captivit)'. 

llteratuur 
Bour r et, R. (1936). "Les sepents de l"lndochine·, 
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russellii en enkele andere s langen van Flores'. 
Lacerta 16, pp. 32·36. 
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gischer Garten (N.F.) 15, pp. 213-220. 
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Toevoeglng 
Juist voor het ter perse gaan van dit artikel ontvingen 
wij Salamandra 3/4, 1969, waarin een artikel over 
Cyl indrophis rufus in gevangenschap is opgenomen. 
Het handel! over twee exemplaren die In terraria met 
bladaarde worden gehouden en die vissen en hage
dissen als voedsel accepteren. Het betreffende Sala
mandra-nummer is overigens eerst eind maart '70 
verschenen, ook al is het 30 december "69 geda!eerd. 

F r a n k, W. (1969). 'Cylindroph is ru fus- eine nur 
selten gehaltene ostasiatische Schlange aus der 
Ueberfamille Booidea'. Salamandra 5, pp. 105-112. 
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Cordylns gigantens 

door G . . .,. d. Lei, lleemherhplnn ls o e n 9-11, lVIJherh 

Cordylus gigautem, /iuks kop vau Opbisaurus apodm Foto J. Nedermeijer 

Bij aankoop van bepaalde terrari umdieren wil het 
wei eens voorkomen dat je op het hart wordt ge
drukt, dat het moei lijke of kieskeurige eters zijn. 
Toen ik mij enkele maanden geleden een paartje 
jonge reuzengordelstaarten had aangeschaft, werd 
mij in de winkel door een andere terrariumhoud er 
verzekerd dat deze dieren geen meelwormeters zijn, 
zodat ik ze meeltorren zou moeten voeren. On
dunks het fei t da t ik geen meelwormen kweek be
zat, en dus ook geen meeltorren, g ing ik met 
goede moed met mijn nieuwe aanwinst naar huis, 
daar ik in de regel altijd wei wat keldermotten 
en van die vlugge bruine duizendpoten in mijn 
bezit heb. Na korte tijd belandden de reuzen
gordelstaarten in mijn terrarium, dat ze samen 
gingen bewonen met Cordylus warreni breyeri, 
Cordy/1/J niger, Pseudocordylus, GerrhOJallriiJ fla
vigularis, Mabuya rapensiJ en enige agamasoorten. 
De volgende dag, toen de ha lfwasreuzen van J c 
schrik bekomen waren en al een beetje aan hun 
nieuwe omgeving gewend, ging ik ze proberen te 
voeren met vleesvliegen, die ik eerst van hun 
vleugeltjes afgeholpen had. Groot was mijn ver
bazing toen ze er enkel maar aan tongelden en 
geen verdere moeite deden om er iets van te eten. 
Ik g ing het proberen met pissebedden, daar werd 
wei iets van gegeten, doch het ging schijnbaar 
niet met smaak. Ze waren zo traag dat het hapje 
meestal reeds verd wenen was voor ze er aan toe 
waren, want er waren heel wat kapers op de kust. 
Ze werden pas aktief toen ik hun een meelworm 
voorhield. Ze verorberden ieder zo 'n twintig 

62 

meelwormen die eerst bestrooid waren met gisto
cal. Tot nu toe voer ik ze a ls regel nog steeds uit 
de hand . 
lk knn niet anders zeggcn dan dat het plezierige 
en gemakkelijke dieren zijn. Erg koddig is hun 
manier van zitten en !open. Hoog op hun voor
po:en, met hun kop in de hoogte. Ze drinken erg 
vee I en zijn l iefhebbers van een fris bad : me
nig maal nemen ze een duik in het bassin. H et 
gebeurt ook vaak dat 's morgens vroeg een gigan
tcus in de waterbak ligt, hoelang het dier er dan 
al in heeft gezeten weet ik niet. 
Ook aardig om te zien is de verded igingshoud ing 
van de man. Als ik bijvoorbeeld het terrarium ga 
schoonm:1ken gaat hij strak op zijn poten staan, 
maakt kronkel ende bewegingen met z ijn lichaam, 
blaast zich enigszins op en maakt er een sissend 
geluid bij. lets wat Cordylus warreni breyeri in 
nog vcel opvallendcr mate doct. 
Deze dreigreaktie ten spijt zijn ze tegenover hun 
medebewoners bijzonder verdraagzaam. H et hele 
a l genoemde gezelschap is ondergebracht in een 
terrarium van 80 bij 80 bij 40 em, wat naar mij n 
mening nog al klein is voor zo'n aantal dieren 
(binnenkort krijgen ze een grotere ruimte tot hun 
beschikking) . D e achterwand van het terra rium is 
een rotswand . D e bodem is bedekt met stenen, 
'n plant en wat dor gras. Temperatuur ongeveer 
30 •c. Terrariumliefhebbers die van makkelijke 
en sterke hagedissen houden, en die in het bezit 
zijn van een ruim en droog terrarium, kan ik deze 
mooie dieren aanbevelen. 



Een bevoehtigingssysteem -voor tropisehe terraria 

door R. Z"'arlsenberg, Oo•ler"'ell S:l, Haren (Gr.) 

In huizen met centrale verwarming is het soms 
een groot probleem om oerwoudterraria vochtig 
genoeg te houden. Ikzelf heb dit op eenvoudige 
doch doeltreffende manier opgelost. 
Nodig is een waterpompje, ik heb hiervoor een 
pompje gebruikt dat eigenlijk bestemd is voor de 
modelbouw, waarbij men het gebruikt om berg
beekjes, watervalletjes etc. na te bootsen (Faller 
no. 625, bestemd voor 12-20 volt wisselstroom). 
Veeder moet men een stuk plastic slang hebben, 
de in aquariumzaken verkrijgbare luchtslang is 
zeer geschikt. 
Nu gaat men als volgt te werk. De luchtslang 
wordt zigzagsgewijs tegen het plafond van het 
terrarium aangebracht. De beide uiteinden worden 
samengebracht en op een nylon T-stukje aange
sloten. Er wordt een plaats gezocht om een reser
voir te plaatsen. Dit reservoir moet natuurlijk niet 
storend opvallen, maar toch makkelijk bereikbaar 
zijn. Het mag niet te laag geplaatst worden omdat 

anders de capaciteit van de pomp niet meer toe
reikend is. Het reservoir wordt door middel van 
een slang met de pomp verbonden, en aan de pees
kant van de pomp wordt de slang aangesloten die 
hoven in het terrarium is bevestigd. In deze slang 
worden met een gloeiende naald gaatjes geprikt op 
een onderlinge afstand van ongeveer 2 em, waar
bij men er op moet letten, dat er geen gaatjes ko
men in de buurt van lampen e.d. Wanneer men 
nu de pomp in werking stelt zal het water uit de 
gaatjes druppelen, waardoor U een mals regen
buitje krijgt dat zowel planten als dieren zeer op 
prijs zullen stellen. 
Ik heb dit systeem met succes toegepast op mijn 
tropisch regenwoudterrarium, waarin ik nu een 
luchtvochtigheidsgraad van 90-95 % op pijl kan 
houden, terwijl in mijn kamer een vochtigheids
graad van 40-50 % heerst, wat hoofdzakelijk is te 
wijten aan het feit dat ons huis centraal verwarmd 
wordt. 

Boekbespreking 

J. A. P e t e r s en B. 0 r e j a s - M i r a n d a 
Catalogue of the Neotroplcal Squamata: Part I. 
Snakes. 
pp VIII + 347. 

J. A. Peters en R. Dono so-Barr o s 
Catalogue of the Neotroplcal Squamata: Part II. 
Lizards and Amphlsbaenlans. 
pp. VIII + 293. 

Bulletin 297, Smithsonian Institution. United States 
National Museum, Washington D.C., 1970. 

'This catalogue represents an attempt to make 
it possible for participants in the international 
Biological Program working In Latin America to 
identify the snakes encountered in the field. It 
was originally planned to include information on 
the ecology and ethology of the reptilian spe
cies, to permit field investigators to distinguish 
the unusual ecological event from the common
place occurrence, but time has not permitted the 
tnclusion of that degree of detail. We have 
instead focussed our attentions on the construc
tion of a workable field manual with keys de· 
signed to help Identification without laboratory 
facilities'. 

Daze aanhef van de inleiding zegt al duidelijk wat er 
in dlt werk wei, en wat er niet te vinden is. De twee 
delen samen vormen een komplete katalogus van 
aile hagedissen en slangen die er In Zuid- en Mid
den-Amerika voorkomen (als grens is de Mexicaanse 
zuidgrens genomen; de omringende eilanden zijn in
begrepen, behalve die van het Caraibisch gebied en 
die van de Galapagos archipel). Beida delen openen 
met een determlnatietabel voor de genera. De genera 

worden vervolgens in alfabetische volgorde afgehan
deld met het geven van determinatietabellen voor 
soorten en ondersoorten, met het geven van een 
beperkt aantal essentiele synoniemen met plaats van 
publikatie, en met de verspreidingsgebieden. 
Het lijkt misschien wat mager, maar iedereen die wei 
eens naar herpetologische literatuur over Zuid-Ameri
ka heeft gezocht zal daze katalogus zaer hoog waar
deren. Er zijn namelijk maar weinig Zuid-Amerikaanse 
Ianden waarover enigszins afgeronde herpetologische 
publikatles bestaan, dit in tegenstelling tot aile an
dere werelddelen. Onze kennis van de Zuid-Ameri
kaanse herpetofauna Is grotendeels verspreid over 
zeer vale publikaties, die meestal maar een een klein 
geografisch gabled bespreken of slechts een genus: 
niet zelden zijn deze artikelen ook nog geschreven in 
spaans of portugees. Niet bepaald een toegankelijk 
of overzichtelijk geheel. Daarom is de nu verschenen 
katalogus zo waardevol. 
Een opmerkelijke bijdrage tot het bevorderen van de 
overzichtelijkheid van onze kennis is het plaatsen 
van een of meer sterren bij Ieder genus; het aantal 
sterren geeft de mate van betrouwbaarheid aan van 
de betreffende gegevens. Men kan zo makkelijk pas 
gereviseerde of zaer grondig bestudeerde genera 
onderscheiden van genera waaraan al lange tijd geen 
aandacht is besteed of waaromtrent op andere gron
den twijfels bestaan. 
Daze grote onderneming geeft een zaer beknopt over
zicht van wat we weten over Zuid Amerika, maakt 
literatuur over dit werelddeel toegankelijker, en lijkt 
een onmisbaar uitgangspunt voor een adekwatere be
schrijving van de Neotropische herpetofauna in de 
toekomst. 

Verkrijgbaar bij: The Superintendent of Documents, 
U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 
20402. De twee delen worden aileen gezamenlijk ver
kocht, ze kosten samen $ 6,75, 

G. F. 

63 



Vervolg boekbespreking 

S. M. C a m p d e n - M a i n 
A Field Guide to the Snakes of South VIetnam 
pp VI + 114 
Smithsonian Institution, Washington D.C., 1970. 

Een voor terrariumhouders zoete vrucht van hat bit
tare konfllkt in Vietnam. Juist ook voor terrarium
houders, omdat vrijwel aile azlatische slangen die bij 
ons geimporteerd worden ult Thailand afkomstig zijn, 
en vele Thaise slangen ook in Zuid Vietnam voor
komen. 
Het boekje geeft van iedere slang, naast een gede
tailleerde beschrljving, ook een kort resume van de 
voor de soort karakteristieke kenmerken, zodat het 
herkennen en uit elkaar houden van de soorten zo 
makkelijk mogelijk wordt. Bij iedere slang is een 
duldelijke tekening van de kop toegevoegd, en even
eens aile gegevens die bekend zijn over gewoontes 
en habitat. Vooral dit laatste is op daze schaal tame
lijk uniek. Tenslotte bevat hat werk nog een deter
minatietabel. 

Te bevragen bij: Division of Reptiles and Amphibians, 
United States National Museum, Smithsonian Institu
tion, Washington D.C. 20560. Prijs niet aangegeven, 
doch gezien de eenvoudige ultvoering beslist niet 
meer dan llen of enkele dollars. 

G. F. 

Verzoek 

Het is zaer wenselijk dat Ieder van onze lezers die 
een recente publikatie in handen krijgt, die near zijn 
mening belangrljk kan zijn voor terrariumhouders, 
een korte bespreking ervan naar de redaktie stuurt. 
Brengt U op zijn minst de redaktie van het verschij
nen op de hoogte als naar Uw weten die verschijning 
nlet alom bekend is. 

Vraag en antwoord 

Mijn probleem luidt als volgt. lk ben in het bezit van 
een buitenterrarium van 2 bij 2 meter. De bescher
ming tegen ontsnapping van hagedissen en slangen 
bestaat uit zinken strips van 1 meter bij 30 em. Deze 
strips bevinden zich tussen de twee bovenste bak
steenlagen en steken ongeveer 15 em over. Het blijkt 
echter dat desondanks hagedissen weten te ontsnap
pen (muurhagedissen en levendbarende hagedissen, 
zandhagedissen schijnen het niet klaar te spelen). De 
ontsnappende dieren klimmen tegen de muur en 
haken zich, vooral in de hoeken, vast aan de ope
ning tussen de twee op elkaar liggende strips. 
Mijn vraag: kent iemand een andere methode, die het 
ontsnappen van terrariumdieren onmogelijk maakt? 
Charles van Eijk, Kempenaerstraat 50, Nijmegen. 
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