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Redactioneel 

Dit maal, 'helaas, geen nummer van 12 maar 
van 8 pagina's. Niet omdat er geen kopij ge
noeg is, maar om financiE:He redenen. Septem
ber j.t werd het eerste nummer van 12 
pagina's geproduceerd; sindsdien is er aan 
de uitvoering en de omvang van 'Lacerta' niets 
veranderd. Maar aan de prijs wei. De druk
kosten die de drukker ons in rekening brengt 
zijn de afgelopen zes maanden met ongeveer 
de helft gestegen. 
Het is vrij normaal dat kosten omhoog gaan, 
met ~name rond de jaarwisseling, maar een 
stijging van deze omvang konden we moeilijk 
voorzien. Beslissingen ad-hoc zijn daarom on
vermijdelijk. Met nummers van 12 pagina's is 
het voorgoed afgelopen, het drukken van 12 
pagina's is nl. relatief duur t.o.v. 8 of 16 pa
gina's. Deze jaargang zal verder uit nog twee 
.nummers van 8 en een nummer van 16 pa
gina's bes'taan. 
Er wordt momenteel druk gezocht naar wegen 
om kosten te ·sparen en daardoor de omvang 
van de volgende jaargang veilig te stellen. We 
willen niet graag naar 8 pagina's terug. Mis
sohien dat het mogelij!k is om, als we een iets 
grotere letter gaan gebruiken en ons enige 
technische beperk·ingen opleggen, de volgen
de jaargang 'Voor het grootste deel uit num
mers van 16 pagina's te Iaten bestaan. 
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Eetlust-vermindering bij kameleons 

door drs. J. Bloh, Lassuslaan 18, Dleren. 

b1gezonden oktober 1970. De heer Blok wijst er op dat eetlrtstvermindering bij kame/eons dikwijJs 
veroorzaakt wordt door coccidiose. Hij geefl aan hoe deze ziekle is le onderketme11 e11 le beslrijden. 
Inhortdsoverzicht: coccidien - diagnose - beslrijding - rege/malige conlroJe - s11mmary. 

COCCIDIEN 
Hoewel bet zo langzamerhand wei bekend begint 
te worden dat er vele oorzaken kunnen zijn voor 
bet mislukken van een poging om kameleons te 
houden, is bet niet de bedoeling bier op dit gewel
dige complex van factoren in te gaan. 
Voor diegene die op de landelijke Lacerta-verga
dering in Amsterdam (zie pag. 26) de woorden 
van de beer d e G r a a f begrepen hebben zal bet 
ook duidelijk zijn dat ziekten veroorzaakt door 
pathogene bacterien en parasieten een belangrijke 
rol spelen. Een merkwaardige ziekte die de laatste 
tijd wat aandachtiger is gevolgd is de coccidiose bij 
kameleons. Coccidien zijn eencellige diertjes die in 
bet darmkanaal van hogere dieren Ieven en zich 
tegen de darmwand aan concentreren. Zij kunnen 
daar bet darmepitheel beschadigen en voedselop
name en vertering verstoren. In de uitwerpselen 
zijn de coccidien onder de microscoop vrij gemak
kelijk te herkennen door: 
1. regelmatige vorm en grootte, 
2. lichtroze celinhoud, 
3. inwendige sporenvorming. 

DIAGNOSE 
Het interessante van deze ziekte is dat ze gepaard 
blijkt te gaan met enkele typische gedragskenmer
ken van de kameleon. Let men bier op dan is na 
een faeces onderzoek reeds in een vroeg stadium 
een diagnose te stellen. Zelfs is het dan mogelijk 
met medicijnen genezing te verkrijgen. 
Het belangrijkste kenmerk is eetlustvermindering. 
Dit heeft tot gevolg dat bet dier vermagerd terwijl 
de parasieten zich in bet darmkanaal sterk ver
meerderen. Hoewel we vroeger geneigd zouden 
zijn de oorzaak in temperatuur, vochtigheid of 
eenzijdigheid van bet voedsel te zoeken, begint bet 
erop te lijken dat bet bier in vele gevallen om 
coccidiose gaat. Voegt men hierbij nog enkele 
andere verschijnselen zoals bet met de bek open 
onder een lamp zitten en een onrustig gedrag met 
veel zwerf neigingen, dan kunnen we er bijna 
zeker van zijn dat het dier coccidiose heeft. De 
parasieten schijnen ook reeds indien ze in kleine 
hoeveelheden in de faeces gevonden worden een 
sterke invloed op de gastheer uit te oefenen, het
geen iets lijkt op koorts bij warmbloedige dieren. 
Wordt in dit stadium niet ingegrepen, dan zet bet 
ziekteproces zich langzaam voort. In 2-3 weken 
neemt het aantal coccidien sterk toe en na 4-6 
weken zal bet dier waarschijnlijk zijn bezweken. 

BESTRIJDING 
Het is nu echter gebleken dat, mits tijdig inge
grepen men de coccidien kan bestrijden met een 
preparaat dat oorspronkelijk aileen voor pluimvee 
was gefabriceerd. De werking blijkt echter ook bij 
kameleons doeltreffend te zijn. Gedurende drie 
dagen wordt als drinkwater een oplossing van 
1 gram ESB3 per liter water gegeven. Bij ernstige 
aantasting moet men deze kuur enige malen her
halen totdat in de faeces geen coccidien meer aan
getoond kunnen worden. 
Neemt u een van de genoemde verschijnselen waar 
dan kunt u zich zonder meer met mij in verbin
ding stellen voor hulp. Het beste is dan om verse 
uitwerpselen in een zilverpapiertje te verpakken 
en een briefje met een beschrijving van de ver
schijnselen toe te voegen. 
De coccidiose kan met een nieuw gelmporteerd 
dier meegekomen zijn en doordat de cellen in de 
faeces sporen vormen zeer besmettelijk zijn voor 
andere kameleons. Het is echter waarschijnlijk ook 
mogelijk dat gezonde dieren in gevangenschap 
coccidien op een andere manier binnen krijgen. In 
ieder geval moet u uitwerpselen van kameleons 
allereerst zo snel mogelijk verwijderen en vervol
gens regelmatig Iaten controleren. V erder is bet 
aan te bevelen aile nieuwe dieren tijdens hun 
quarantaineperiode drie dagen ESB3 te geven. Mis
schien is het zelfs wei verstandig om dit iedere 
twee manden bij wijze van voorzorg te herhalen. 

REGELMATIGE CONTROLE 
Aileen door uiterst nauwkeurige controle van de 

Ze/fgemaakle weegschaal 
( zie pag. 88 ). 
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Coccidie11 va11 em kameleo111 1500 maal vergrool. Foto: Poelma. 

A: vomt die ee11 coccidium (de oocyste) heeft rvmmeer hij vrijkomt nil een celt1a11 bet slijmvlies van de 
darm. 
B: vorm die het coccidium krijgl 11ada1 hij enkele uren of dagen in een vochtige omgeving aan de Iucht 
iJ b/ootgesteld. In die tijd onw aan bitme11 het couiditllll boll en, elk omgeven door een wandie (de spo
rocysten). Bitmen de boJ/en worden 8 worstvormige. eencellige, parasietetr (sporozoilen) gevormd. 
117ordt een gespomlecrde oocystc door eel/ kameleo11 opgegete11, da11 gt~mr de buite11W1111d e11 de walld
ies va11 de sporoqJien kapot. De 8 sporozoilett komen t!Yij en dri11gen elk een eel till// hel s/ij11111lies van 
de darm bimren. Daama gaan de sporozoitett groeien, de/en zich, en dringen nieuwe s/ijmv/iesceJ/en 
bitmen. E/ke aangetasle slijmtlliesce/ gaal 1egro11de. Dr. P. Zwart. 

gezondheid kunnen we op den duur meerdere pun
ten van de sluier rond bet houden van deze dieren 
oplichten. Bij deze controle hoort ook het regel
matig wegen van de dieren. Vooral als u niet na 
kunt gaan of de dieren genoeg eten, is dit de 
enige methode. 
Vrouwelijke exemplaren die eieren bij zich dragen 
behoren zeer vee! te eten en vee! in gewicht toe te 
nemen (tot het dubbele) . D o en ze dat niet dan 
onttrekken de zich ontwikkelend e eieren voedings
stoffen uit het lichaam van de moeder. Deze wordt 
dan wei dikker maar niet vee! zwaarder. Als der
gelijke dieren verder wei gezond zijn moet u ze 
verwennen met extra lekker voedsel, vitaminen en 
kalk. Zo niet dan zouden de vrouwtjes te verzwakt 
raken om zich van de eieren te ontdoen en aan 
hun eigen eitjes ten onder gaan. 
Een weegschaal is onontbeerlijk. Desnoods maakt 
u er zelf een met behulp van een paa.r latj es, een 
visloodje en een paperclip (zie tekening). U kient 
de Iengle en dikte van het balkje en de plaats van 
het scharnierpunt zo uit dat de balans zond er 
loodje in evenwicht is. Een paperclip met een vis
loodje laat u bij de apotheek even precies wegen. 
De afstand van scharnie.rpunt tot ophangpunt van 
het balkje zet u een aantal malen uit naar de an
d ere kant van het scharni erpunt. Bij deze streepjes 
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kunt u I maal, 2 maal etc. het gewicht van het 
loodje schrijven. Wat daar tussen ligt kunt u met 
een centimeter uitrneten en verder afstrepen. Een 
visloodje van ongeveer 7 gram is zeer geschikt. 
Met meerdere loodjes kunt u het bereik vergroten. 
De gewichten van kameleons liggen tussen de 10 
en 100 gram, een brievenweger is dus ook zeer ge
schikt. 

SUMMARY 
The author points out, that the lessening of appe
tite in chameleons is very often caused by cocci
diosis. Coccidiosis causes, apart from a lessening 
of apetite, a restless behaviour. Often the animals 
remain under the lamp with mouths open. Exe
mination of the faeces may disclose the disease 
in its early stages. 
This disease in chameleons is easy to combat with 
ESB3, which was originally meant for poultry. For 
three days the animals were given as drinking
water a solution of 1 gram ESB3 to one litre of 
water. The author advises, that of all imported 
chameleons, those of which the faeces have not 
been examined should undergo this treatment. 
Coccidiosis is very contagious. 



Een openlnchtterrarinm 

d oor B . Lanflcruu•rf, B e n e d e nke r k•traa t 36.4 , Wa•pik . Foto's van de schrijver. 

lngezonden september 1970. Dit artikel handelt over het gedrag t'atl tlerschillende hagedissen en slangen 
in een openluchllerrarium; enkele ad11iezen 011er he/ bouwen t'an zo'n terrarium worden gegetJett. Het 
leek de redflktie het beue dit artikel in bet roorjaar te plaatsen. 
luhoudsotlerzicht: bou111 en iurichting · muttrhagedissen · booiberg · let·endbarende hagedissen • kouse
baudslangen e11 ringslrmgen - Jttmmar)'. 

BOUW EN INRICHTING 
Gelukkige bezitters van een zonnige tu in kunnen 
hun terrariumliefhebberij een bijzonder mooi as
pect geven door het bouwen van een ruim open
luchtterrarium. Zelf heb ik in maart 1970 zo een 
terrarium gebouwd met een oppervlakte van on
geveer 16 m2• Gewoon een muur in het vierkant 
van ongeveer I meter hoog, waarvan 40 a 50 em 
in de grond en 50 :i 60 em er bovcn. Om ont· 
snapping van haged issen en slangen tc voorkomen 
is er op het muurtje een strip nodig van erg stug 
plastic, ongevcer 25 em breed. Bij het inrichten 
van het openluchtterrarium moet men er naruur
lijk voor oppassen dat de begroeing aan de ran
den laag blijft. H eel belangrijk zijn dan nog de 
volgende twee punten. T en eerste moet gezorgd 
worden voor een stuk goedkoop gaas hoog over 
het terrarium, zodat men er zelf wei in kan, maar 
merels of andere vogels van soortegelijke grootte 
niet. Die gaan er nl melijk prompt met de hage
dissen vandoor zo vlug ze ze in de galen krijgen. 
Ten tweede moeten er in een ruim openluchtter
rarium grate stenen gelegd worden, zo, dat ook in 
de nazomer aile plaatsen in het terrarium bereikr 
kunnen worden, zonder de kans te lopen een dier 
dat zich onder de planten verscholen heeft dood 
te !rappen. 
Mijn openluchtterrarium is momenteel bevolkt met 
5 levendbarende hagedissen (Lacerta 11i11ipara), 4 
ringslangen ( N111rix natrix), 2 kousebandslangen 
(Thamnophis sauritius), 9 muurhagedissen (La
certa mtmdis), I 0 hazelwormen ( Anguis fragilis) 
en 3 zandhagedissen (Lacerta agilis). 

MUURHAGEDISSEN 
Aile zojuist genoemde dieren Ieven in vrede 
naast elkaar ; aileen de mannetjes muurhaged issen 
kunnen wei eens meters achter elkaar aanjagen. 
Maar ook tussen hen komt het niet werkelijk tot 
vechtpartijen. De muurhaged issen zijn overigens 
d e meest levendige en meest nieuwsgierige bewo
ners van het terrarium. Ze volgen met hun opge
richte kopjes en hun glinsterende oogjes al mijn 
bewegingen a ls ik in of bij het terrarium kom. Ze 
zijn afkomstig van een plaats even ten oosten van 
Vise, op maar cnkele kilometers a fstand van de 
Nederlandse g rens. Van de zelfde p lek heb ik ook 
mijn hazelwormen, die daar net als de muurhage
dissen in flinke getale aanwezig waren . 
De muurhagedissen waren in het voorjaar bijzon-

der actief en paringen waren aan de orde van de 
dag. De wijfjes werden steeds dikker en dan in
eens erg mager (juni), waaruit ik concludeerde 
dat ze eitjes gelegd hadden. Daarna gebeurde dit 
nag een keer, zodat ik vermoed dat muurhaged is
sen twee maal per jaar eitj es leggen . Helaas heb 
ik nag steeds geen jongen zien opdagen. lk ben 
bang dat ze zij n opgegeten door grate soortgeno
ten of andere hagedissen . Mijn voornemen, een 
flink aantal jongen weer in d e natuur uit te zet
ten, kon niet door gaan. 

HOOIBERG 
Als tegenhangers van de muurhagedissen wil ik de 
hazelwormen noemen . Hoewel ik er een flink aan· 
tal heb krijg ik er aileen maar zo nu en dan 
's avonds eentje te zien. Dat vindt mede zijn oor
zaak in de ruige begroeiing van het terrarium en 

Lacerta muralis 2. 
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in de flinke berg hooi die ik in mijn terrarium heb 
liggen. 
In Finland ben ik er opmerkzaam op gemaakt, dat 
er altijd vee! levendbarende haged iss en in hooi
bergen zaten; daarom heb ik in mijn openlucht
terrarium ook een hooiberg aangelegd. En inder
daad, steeds weer zie ik er dieren doorheen krui
pen. Ringslangen zien zelfs kans juist onder de 
oppervlakte van het hooi te zonnen, zo, dat ze het 
lekker warm krijgen en toch niet gezien worden. 
Van de hazelwormen heb ik drie drachtige wijfjes 
apart gezet in een terrarium van ongeveer 1 meter 
lang. Hiervan zijn nu twee wijfjes bevallen, sa
men hebben ze 20 zilverachtige jongen gekregen. 
Ik heb ze hier in Waspik aan de rand van een 
stille zandweg uitge-Let. 
D e zandhagedissen !open steeds "n beetje plomp 
over stronken heen, en zitten overigens ook ont
zettend vee! in de hooiberg te snuffelen. 

LEVENDBARENDE HAGEDISSEN 
Van de levendbarende hagedis had ik vroeg in 

Lacerta agilis rf". 

L. agilis r! w L. vivipara Q. 

Lacet·ta vivipara cf. 
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het voorjaar a ileen twee mannetjes in het terra
rium. Maar op een van de eerste warme dagen 
zag ik ineens een paartj e le-vendbarende hagedis
sen in copula! Het bleek een wijfje te zijn dat ik 
een jaar tevoren uit Finland had meegenomen. 
Het diertje was ontsnapt, en nu op de een of 
andere manier in het openluchtterrarium terecht 
gekomen. Dat kan ook best, want de plastic rand 
steekt aileen naar binnen over. Zouden de manne
tjes op de een of andere manier het vrouwtje heb
ben aangelokt? 
Om genoeg voedsel voor de hagedissen te hebben 
heb ik in het terrarium ook een hoop tomaten en 
ander fru itafval, waarop steeds vee! vliegen afko
men. Daarnaast voer ik minstens een maal per 
week bij met zo'n 200 sprinkhanen of spinnen. 

KOUSEBANDSLANGEN EN RINGSLANGEN 
Van de slangen zijn de ringslangen steeds schuw 
gebleven, d.w.z. dat men ze zeer stil moet bena
deren om ze gade te kunnen slaan. De kouseband
slangen daar en tegen hebben a l hun schuwheid 
afgelegd. In het voorjaar waren de laatste zeer be
dreven in het bemachtigen van kikkervisjes uit 
het vijvertje, dat natuurlijk in ieder openlucht
terrarium aanwezig client te zijn. Maar nu eten ze, 
even a ls de ringslangen, kikvorsen. Om de kikker
stand hier in de buurt goed hoog te houden haal 
ik in april a ltijd zoveel mogelijk kikkerdril uit 
niet opgehaalde sloten en breng het naar sloten 
die a! wei opgehaald zijn. Dan wordt voorkomen 
dat bij het ophalen van de sloten het kikkerdril 
uit de sloten wordt getrokken. Gelukkig is het zo 
dat je hier in het weiland bij elke stap wei een 
kikkertje weg ziet springen. 
Het is prachtig om te zien hoe de ringslangen 
elke morgen om acht uur al met zijn vieren op 
dezelfde plaats liggen te zonnen; soms zit daa.r 
nog een kousebandsla ng tussendoor gekronkeld . 

AI met al is het zeer aan te bevelen om, a ls er de 
mogelijkheden voor zijn, een open luchtterrarium 
aan te leggen. Op zonn ige dagen is het bijzonder 
fijn de ged ragingen van de bewoners rustig te 
bekijken. 

SUMMARY 
The author has an open air terrarium measuring 
aprox. 16 m2. It is inhabited by 5 Lacerta v ivipara, 
9 Lacerla muralis, 10 AuguiJ fragilis, 3 fAcer/a 
agilis, 4 Nalrix 1/alrix and 2 Thamnophis sauri
tius. All these animals live peacefully together. 
L-acerltt murttliJ is the most active. Mating was ob
served on severa l occasions; females grew big and 
were suddenly slender again around J une. So pre
sumably eggs were laid. No young were ever 
found. They were probably eaten by the larger 
lizards. 
When on holidays in Finland, the author learned 
that LacerttJ v i lli/Mra are very often found in 
haystacks. He built a small haystack in the terra
rium and the animals make very much use of it. 
Some fruit-scraps are put in to attract flies for the 
lizards. Eve!)• week spiders or locusts (and some 
frogs to feed the snakes) are turned loose in the 
terrarium. 



Australisehe ••eptielen V 
doodsadde r ( AcantiWJIItis antarcticns) 

door .;I . J . Z llllne nbe r g , D r. lflln r dl B cck m nn•l,.gel IJIJ 7 , Jllnnrdinge n . 

Hoewel d eze Australiscbe gifslang de naam 'adder' 
draagt, is bij tocb niet bij de famil ie der adder
acbtigen (Viperidae) ingedeeld . Di t als gevolg 
van de wij ze waarop de giftanden in de bovenkaak 
geplaatst zijn. l:lij de echte adders zijn de giftanden 
doorboord en worden in rustc teruggeklapt. Aileen 
a ls d e slang bijt, worden ze opgericbt. Bij de Ela
pidae - de familie waartoe de doodsadder beboort -
staan de gegroefde g iftanden echter onbeweeglijk 
voor op de kaak. Dit verschil in g iftanden bij 
beide families wordt nog eens benad rukt door de 
indeling in twee versch illende groepen. Tot de 
Proteroglypha behoort niet a ileen de fami lie Ela
pidae (Cobra's en verwanten), maar ook de fa
milie Hydrophiidae (de echte zeeslangen) . De ad
ders ( subfamilie Viperinae) en kopgroefadders 
( subfami lie Crotalinae) , welke tezamen de fa 
milie Viperidae vormen, behoren tot de groep 
Solenoglypha. 
Dat de doodsadder zijn naam niet ten oruechte 
draagt, moge blijken uit het feit, dat hij als ecn 
der gevaarlijkste Australische slangen wordt be
schouwd. Van d e ruim 130 soorten slangen, die 
Australie rijk is, zijn er ± 70 min of meer giftig. 
De doodsadder neemt op de lijst der gevaarlijke 
slangen van Austra lie d e tweede plants in, na de 
Tai pan (genus Ox)'lmi!IIIS). Vijftig procent van 
de door een doodsadd er gebetcn mcnsclijke slacht
offers sterft bi nen vrij korte tijd. 
Onderzoekingen hebben uitgewezen, dat bet gil 
van een doodsadder zo sterk is, dat de hoeveel
heid verkregen door eenmaal melken voldoende is 
om 84 schapen te doden. Het vergif dat door deze 
slangensoort wordt geproduceerd, is een neuro
toxine, welke inwerkt op het zenuwstelsel en ver-

Amntbopbis a. antarclicm. 

scheidene spieren verlamd ( o.a. hart- en adem
halingsspieren). Een prooi sterft dan ook meestal 
door ademhalingsstoornissen. De doodsadder kan 
schijnbaar zonder a l te veel problemen in een 
terrarium worden gebouden. Uit bet bovenstaande 
blijkt ecbter, dat we bier te doen hebben met een 
zeer gevaarlijke kostganger en bet verzorgen van 
deze s lang in terraria moet mijns inziens dan ook 
maar overgela ten worden aan terzake zeer des
kundige personen, die op een grote ervaring kun
nen bogen. 
De doodsadder, waarvan I soort bekend is met 
verscbi llend e ondersoorten, bewoont ni et aileen 
grotc delen van Australie, maar is ook te vinden 
op N ieuw Guinea en de Molukken . 
D e verschi ll ende ondersoorten zullen nog nader 
onder de loep worden genomen. Ze bebben d e 
volgende punten echter gemeenschappelijk: lange 
giftanden, elipsvormige pupillen, kort en d ik li
chaam, kon e dunne staart eindigend in een stevige 
stekel. Velen denken dat d eze hoornstekel giftig 
is en dat de slang er mee kan steken. Dit is een 
onju iste gedacbte. Bij bet rusten ligt d e staartpunt 
voor de bek van d e adder. Bij nad er ing van een 
hagedis ( <':en der soorten prooidieren ) , kronkelt 
de slang met z'n staart als een rups. D e hagedis 
bijt daarop meestal in deze als lokaas gebruikte 
staartpun t, om vervolgens door de slang te worden 
verslonden. 

Van Australie zijn d e volgende 2 subspecies be
kend : 

Armllhopis tmlarrtims mJ/arctims (S b a w) - ge
wone doodsadder. 

Foto: Amtralian News tmd Information Bureau. 
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Bekend van de met kreupelhout begroeide zandige 
gebieden. Komt nagenoeg in geheel Australie 
voor en ontbreekt aileen op bet eiland Tasmanie. 
In de staat Victoria, in bet uiterste zuidwesten van 
dit continent, zeer zeldzaam. 
De brede platte kop is bedekt met ruwe schubben 
en is duidelijk van de hals te onderscheiden. Aan
tal buikschilden 115-130. 
De kleur van deze subspecies is zeer variabel. In 
het algemeen zijn de dieren grijs- of roodachtig 
met onregelmatige donkere banden, dwars over de 
rug lopende. De buik is Iichter van kleur. Ook 
bruine en zelfs zwarte exemplaren zijn aangetrof
fen. De slang bereikt zelden een lengte van 90 
em. De gemiddelde lengte bedraagt 60 em. Of
schoon niet agressief van aard, slaat hij zeer snel 
en met grote precisie naar alles wat binnen zijn 
bereik komt (reikwijdte ± 25 em). Het voedsel, 
dat hoofdzakelijk 's nachts wordt vergaard, be
staat uit hagedissen, muizen, ratten e.d. 
De doodsadder is ovovivipaar ( eierlevendbarend); 
de jongen van deze subspecies zijn bij de geboorte 
ongeveer 15 em lang. Het aantal jongen per worp 
varieert van 8 tot 15. Bij uitzondering zijn er meer 
dan 20. Direkt na de geboorte gaan de jongen hun 
eigen weg. 
Bij bedreiging kan deze terrestrisch levende adder 
z' n lichaam plat maken, waardoor hij nog dikker 
lijkt dan normaal, en gaat daarbij in de vorm van 
een vraagteken ( ? ) liggen. 

Acanlhophis a. pyrrhtu B o u I eng e r · woes
tij ndoodsadder. 
Het verspreidingsgebied van deze eveneens terres
trisch levende ondersoort is veel kleiner dan die 
van de vorige. Hij bewoont de aride en semi-aride 
streken van Centraal-Australie. Evenals bij A. a. 

UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN 

LACERTA AGIUS (DUINHAGEDIS) 
W. Bischoff: 'Zur lnnerartllche Stellung der masurl
schen zauneldechsen'. 
Tijdens een vakantle ving de auteur een aantal duin
hagedissen aan de Mazurische meren (In het ulterste 
noord-oosten van Polen). Het bleken geen Lacerta 
agilis agills te zijn maar Lacerta agills chersonensis, 
een ondersoort die nog niet eerder vanuit Polen is 
gemeld. 
Aquarien Terrarien I september 1970 I 17, pp. 305-309 I 
7 toto's, 3 tab. 

CHRYSOPELEA (PARADIJSSLANGEN) 
R. Mertens: 'Zur Fraga dar 'Fiuganpassungen' von 
Chrysopelea (Serpentes, Colubrldae)'. 
Daze slangen hebben de bljnaam 'vllegende slan
gen'. Het vermogen van Chrysopelea in een soort glij
vlucht af te dalen door honzontale atplattlng van het 
llchaam wordt door de ene auteur bevestlgd en door 
de andere ontkend. Het bllikt nu dat Chrysopelea 
ornata het nlet kan, maar Chrysopelea paradlsi wei. 
Salamandra I juni 1970 I 6, pp. 11-14 11 toto, 2 tek. 

CYNOPS PYRRHOGASTER (VUURBUIKSALAMANDER) 
G. E. Freytag: 'Beobachtungen zum Paarungsverhal
ten von Cynops pyrrhogaster (Amphibia, Salamandrl
dae).' 
De paring wordt beschreven. Het is een strijdvraag 
of pyrrhogaster tesamen met ensicaudia het genus 
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anlarctic11s is de rugzijde roodachtig, met donkere 
dwarsbanden. De buik is wit. Het aantal buik
schilden bedraagt hoogstens 166, terwijl er 6 bo
venlipschilden aan iedere kant van de kop zijn. 
Afgezien van het aantal schubben, verschilt deze 
ondersoort ook van de vorige in de vorm der 
schubben. De frontale schub is even breed als de 
supraocularia en groter dan de prefrontale schub
ben. De gemiddelde lengte van dit cas bedraagt 
ook 60 em. 

Hoewel buiten het kader van deze serie artikelen 
vallend, wil ik toch in bet kort de subspecies van 
Nieuw Guinea (Australische gedeelte) beschrijven. 

Acanlhophis a. /aevis M a c 1 e a y - Nieuw
guinese doodsadder. 
Kenmerken: opvallende supraoculaire schubben, 
waardoor bet van enige afstand lijkt alsof de slang 
hoorntjes heeft. Vrij ver uit elkaar liggende don
kere dwarsbanden op de rug. Biotoop: dichte oer
wouden. 

Acatlthophis a. mgosru L o v e r i d g e. ( Geen 
Nederlandse naam). 
Kenmerken: de kopschilden zijn erg ruw, leng
te tot 90 em, hoornstekel aan staartpunt, meestal 
geel (soms bijna zwart). Het lichaam is grijs, 
bruin of roodachtig aan de rugzijde met donkere 
dwarsbanden. De buikzijde is wit met vele zwarte 
vlekken. Op benedenlip en achter de ogen enkele 
zwarte vlekken. Bewoont de regenwouden en is 
aan het einde van het regenseizoen vaak zeer ak
tief. Typerend is de gewoonte om op de dag op 
bospaden te liggen, gedeeltelijk verscholen onder 
bladeren. Er wordt dan ook nogal eens op getrapt. 
De beide subspecies van Nieuw Guinea vertonen 
veel overeenkomst. 

Cynops vormt, of dat beida soorten tot het genus 
Triturus gerekend moeten worden. 
Salamandra I juni 1970 I 6, pp. 15-17 I -. 

ECHIS CARINATUS (ZAAGSCHUBADDER) 
0. Stemmler: 'Ueber den Geburtsvorgang bel elner 
Sandrasselotter (Echis carinatus)'. 
De geboorte van 8 jongen wordt nauwkeurig bes'chre
ven. De eerste 7 warden binnen het tijdsbestek van 
twee uur geboren, de 8ste pas zeven uur na het begin 
van de geboorte. 
Salamandra I juni 1970 I 6, pp. 18-25 I 5 toto's, 1 tab. 

LACERTA VIVIPARA (LEVENDBARENDE HAGEDIS) 
A. Buschlnger, B. Verbeek: 'Frellandstudlen an Ta-
182-marklerten Bergeldechsen (Lacerta vlvlpara)'. 
Hagedissen warden gemerkt met een radioactiet pre
paraat, waardoor ze met een Geigerteller waren te 
volgen. Het bleak dat Lacerta vivipara geen bepaald 
terrltorium heeft. Op zonnige dagen doorkruisen de 
dieren een gabled van mlnstens 60 meter doorsnede, 
en keren 's avonds naar bepaalde slaapplaatsen terug. 
Salamandra I juni 1970 I &, pp. 26-31 I 1 toto, 1 krt. 

TRACHYBOA BOULENGERI 
H. D. Lehmann: 'Beobachtungen bel der Haltung und 
Aufzucht von Trachyboa boulengerl {Serpentes, Bol
dae)'. 
De auteur kreeg een zwanger exemplaar van daze 
kleine merkwaardlge boa in handen. Het dier bleak 
kikkers te willen eten. De 6 jongen warden pas 10 
maanden na de aankomst in het terrarium geboren. 
Naast veal boeiende lntormatle over het gedrag van 
Trachyboa biedt het artikel fraaie toto's. 
Salamandra I juni 1970 I 6, pp. 32-42 I 7 toto's, 2 tab. 


