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M. S p a r r e b o o m 
Roodborststraat 63, Leiderdorp. 

Vuurbuikpadden (Bombina bombina en 
Bombina variegata) in de natuur 

lngezonden april 1972. In een tweede artikel, del 
spoedig volgt, schrijft de heer S p a r r e b o o m 
over zijn ervaringen met vuurbuikpadden in het ter
rarium. 
lnhoudsoverzicht: de familia Discogiossidae - Bom
blna varlegata en Bomblna bomblna - Bombina varia
gala in de natuur - Bomblna varlegata in Beieren -
Bomblna bomblna In Burgenland - temperatuur -
conclusie - summary - literatuur. 

DE FAMILIE DISCOGLOSSIDAE 

De familie Discoglossidae telt slecbts vier 
genera:Alytes in Europa, Discoglossus in 
Europa en noordelijk Afrika, Barbourula 
op de Pbilippijnen en Bombina in Europa 
en oostelijk Azie. Het duidelijkste gemeen
scbappelijke kenmerk is, zoals de naam 
reeds zegt, de scbijfvormige tong. De tong 

Fig. 1. Bomblna varlegata, geelbuikpadje, uit Zuid
Limburg. Hoewel het dier op de rug ligt vertoont 
hal niet de zgn. schrikhouding. Foto : Moone n. 

is vastgegroeid in de mondbolte en kan niet 
uitgeklapt worden zoals bijvoorbeeld bij 
Rana en Bufo. De vroedmeesterpad (Alytes 
obstetricans) is wei bekend om zijn broed
verzorging; over de scbijftongkikker (Disco
glossus pictus) wil ik bet een andere keer 
bebben. Barbourula is nog niet zo lang gc
leden bescbreven. Het is een aquatiel !even
de kikker, die aan de meesten van ons on-
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bekend zal zijn. Met de Europese vuurbuik
padden (Bombin.a bombina en Bombina va
riegata) komen we op bekender terrein. Het 
is interessant dat in bet verre oosten nog 
twee soorten vuurbuikpadden bestaan: 
Bombina maxima in· zuid- en zuidwest 
China en de bijzonder mooie Bombina 
orienta/is in Korea en Mandcboerije. Dit 
zijn dieren die we boogstens op plaatjes te 
zien krijgen (Co c bran, 1970). Voor een 
bescbrijving verwijs ik naar de literatuur 
(L i u, 1950; 0 k ad a, 1966). 

BOMBINA VARIEGATA EN 
BOMBINA BOMBINA 

Alhoewel ik enkele ervaringen beb met 
Discoglossus pictus, wil ik me nu beperken 
tot bet verslag doen van mijn ervaringen 
met de Europese Bombina-soorten. De bei
de soorten lijken veel op elkaar. Voor 1886 

Fig. 2. Het gabled waar zowel Bomblna bomblna 
als Bomblna varlegata voorkomen. Kaartje: S p a r
re boom. '! ~ .. ...... -...... --. -----

-
20 

werden ze zelfs niet van elkaar onderscbei
den. Vreemd genoeg ligt bet verscbil tussen 
de twee soorten niet in de kleur van de 
buikzijde, waar men bet afgaande op de be
naming geel- en roodbuikpad juist zou zoe
ken. Het scbijnt namelijk zelfs voor te ko
men dat geelbuiken een rodere buik bebben 
dan roodbuiken. Het is moeilijk te zeggen 
welke eigenscbappen een Bombina precies 
moet bezitten om tot de ene. of de andere 
soort gerekend te worden. Het meest ooste
lij.!ce verspreidingsgebied van B. variegata 
en bet meest westelijke van B. bombina 
overlappeD elkaar (zie kaartje), met bet ge
volg dat er in oostelijke gedeelten van 
Duitsland en Oostenrijk en in westelijke ge
bieden van de Balkanstaten tussenvormen 

__.....bestaan die eigenscbappen van beide soor
ten bebben. Daarom beeft men categorieen 
opgesteld, voomamelijk met betrekking tot 
de tekening van de buikzijde, die bet moge
lijk moeten maken te bepalen in welke mate 



Fig 3. Blotoop van Bomblna variegate. Volgelopen 
karrespoor op de Kuhberg (600 meter hoog) blj 
Rlinkam In Beleren. Foto: S p a r r e boo m. 

een dier roodbuik en in welke mate een dier 
geelbuik is (Mad e j, 1964). Omdat mijn 
geelbuikcn uit bet uiterste oosten van de 
Duitse provincie Beieren afkomstig zijn en 
mijn roodbuiken uit het uiterste oosten van 
de Oostenrijkse provincie Burgenland, heb 
ik waarschijnlijk allemaal atypiscbe exem
plaren. In dit geval hoef ik dus niet aile 
rode en gele vlekjes op dijen en vingers te 
bestuderen (dit zijn enkele deterrrunatie
criteria) om tot die conclusie te komen. 
Grofweg Iaten de soorten zich ecbter wei 
onderscheiden: bet mannetje van B. bom
bina heeft een inwendige kwaakblaas, bet 
mannetje van B. variegata niet. B. bombina 
is meer eivormig, heeft een spitsere kop en 
gladdere huid dan B. variegata, die in heel 
zijn voorkomen doorgaans plomper is. Wie 
ge'interesseerd is in de fysiografie van Bom
bina raadplege de studie van M ad e j. 

BOMBINA VARIEGATA IN DE 
NATUUR 

Overal in de Iiteratuur is te vinden dat B. 
variegata niet kieskeurig is wat betreft zijn 
biotoop. Hij komt voor in volgelopen kar
resporen, greppels, vervuilde watertjes, 
drinkplaatsen voor bet vee, etc. 

De beer dr. D. H i II e n i u s beeft op de 
door de werkgroep Amsterdam georgani
seerde Lacerta-bijeenkomst in 1970 ter 
sprake gebracht dat in de verspreidingsge
bieden van de amfibieen- en reptielen een 
soort trechtervormen te ontdekken zijn. In 
Spanje, Italie en Joegoslavie (drie ,trechter
tuiten") komen veel ~)leer soorten en onder
soorten voor dan in bet midden en noorden 
(de , mood" van de trecbters). In bet mid
den en noorden worden ook de populaties 
van de verschillende soorten kleiner, de die
reo Ieven er rrunder opeen gepakt dan in de 
dichtbevolkte schiereilanden ltalie en Spanje 
en in Joegoslavie. De redenen hiervan moe
ten gezocht worden in de ijstijden. Maar als 
bet zo is dat in noordelijker gebieden de 
herpes minder welig tiert en daar kieskeu
riger zou moeten en kunnen zijn in de bio
toopkeuze, dan zou bijvoorbeeld bet bio
toop van B. variegata en de abso~ute voor
waarden voor zijn bestaan bet beste te be
studeren zijn op de grens van zijn versprei
dingsgebied, bijvoorbeeld in Zuid-Limburg, 
waar de soort zeldzaam is. In Joegoslavie 
wordt B. variegata (in Dalmatie, b.v. Ko
lombatovici) aangetroffen met tientallen of 
honderden tegelijk in betrekkelijk kleine 
plasjes. Afgaande op waarnemingen daar, 
zou men de wildste voorstellingen kunnen 
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Fig. 4. Biotoop van Bomblna Yarlegata. Greppel aan 
de voet van een heuvel, met eieren en larven. 
Bohinjska Bela bij Bled in noordelijk Joegoslavie. 
Foto : Sparr e boom. 

krijgen over hun Jevensvoorwaarden. Daar 
is bet extra moeilijk om juist de belangrijke 
factoren te bepalen. 

BOMBINA VARIEGATA IN BEIEREN 

In juli 1968 kampeerde ik in de buurt van 
Furth im Wald aan de Tjechoslowaakse 
grens. Het landschap is er gevarieerd: de 
daten zijn moerassig, op de heuvels treft 
men zowel akkers en weilanden als bossen 
aan, de hogere bergtoppen zijn kaal. In de 
moerassen vond ik Triturus vulgaris. Natrix 
natrix, die er in grote aantallen voorkwam, 
voedde zich blijkens enkele uitbraaksels 
voor een groot deel met de salamanders. Op 
hellingen met lage begroeiing kwamen op 
de zonbeschenen kanten veel hazelwormen 
(A nguis fragilis) voor en enkele gladde slan
gen (Corone/la austriaca). Volgens de be
volking moesten er bovendien nog vuursala
manders en adders voorkomen, maar die 
heb ik er niet gezien. Vanaf een hoogte van 
ongeveer 600 m vond ik de ~eelbuikpadden. 
Het waren hoofdzakelijk jonge dieren van 2 
a 3 em, die op deze hoogte de onder water 
gelopen karresporen bevolkten. De stoffige 
weggetjes slingerden zich tussen de koren-
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velden door en ik vermoed dan ook dat de 
jonge vuurbuiken zich overdag, wanneer ik 
ze moeilijk kon vinden, onder kluiten in bet 
korenveld ophielden. 's A vonds, wanneer 
bet water van de plassen warmer was dan 
de Iucht, vond ik de beestjes vaak met 4 of 
5 bij elkaar in de plassen zitten. Ze hadden 
kennelijk (en ook begrijpelijk) een voor
keur voor die plassen waar een klein 
stroompje uit bet korenveld doorheen liep 
en dus niet zo snel droog kwamen te staan. 
Er moeten wei meerdere volwassen dieren 
zijn geweest, want ik trof er ook eieren en 
Iarven in aan. Wanneer ik zo'n stroompje 
volgde en bet liep door een stuk grasland, 
dan sprongen daar pas gemetamorfoseerde, 
1 em grote geelbuikjes voor me uit tussen 
het natte gras. Veel later ontdekte ik de 
5 em grote, volwassen dieren in grotere 
aantallen bij elkaar. In een drassige, bemos
te omgeving liepen verschillende sloten, 
maar juist in de sloot waar een plaatselijk 
riool op uitkwam en die bedekt was met 
een blauwe Iaag stinkende olie plonsden de 
dieren Iustig rond. Sommige waren in pa
ring, kleine vuurbuikjes heb ik er echter 
niet gevonden! 
Conclusies durf ik niet te verbinden aan 
deze waarnemingen. Het is bekend dat tij-



dens of vlak na grote regenval de vuurbui
ken ,er opuit trekken" met het gevolg dat 
men wei eens ogenschijnlijk verloren in het 
landschap vuurbuiken in hoefafdrukken van 
koeien kan aantreffen. Het lijkt me waar
schijnlijk, dat bij zulk soort verspreidings
manoeuvres de volwassen dieren bij gele
genheid hun schreden anders richten dan de 
jongere, maar de vraag van het waarom zou 
ik liever voorlopig onbeantwoord Iaten. 

JJOMBINA BOMBINA 
TN BURGENLAND 

In juli 1970 heb ik mijn kamp opgeslagen 
in oostelijk Oostenrijk, ten zuid-oosten van 
Wenen, oostelijk nog van de Neusiedler 
See, dicht bij de Hongaarse grens. Het poes
talandschap dat we daar vinden zet zicb 
voort in Hongarije. Binnen en buiten de na
tuurreservaten komen daar onder meer 
ooievaars, purperreigers en lepelaars voor. 
Het is een oneffen, laagbegroeid laagland, 
bezaaid met 1 a 2 m diepe meren en meer
tjes waarvan bet water en de modder be
kend staan als geneeskrachtig, speciaal voor 
reumatische kwalen. Het water smaakt zout 
en men drijft er net zo makkelijk op als op 
zee. Oat er met het water echter iets anders 

Fig. 5. Blotoop van Bomblna bomblna. Grindafgra
ving tussen St. Andrii en de Zieksee in Burgenland, 
Oostenrljk. Foto : Sparr e boom. 

aan de hand is, moet direct al blijken uit 
het voorkomen van vele soorten amfibieen, 
die in dit water hun eieren afzetten. Door 
grindafgravingen op grote schaal zijn er op 
sommige plaatsen een soort kraters ontstaan 
van dikwijls enkele hectaren groot. Daarin 
staat water, omringd door een rijke vegeta
tie. De volgende diersoorten heb ik er aan
getroffen: Rona esculenta, in grote aantal
len op de oevers; Hyla arborea in bet ho
gere beschutte struikgewas; verder Triturus 
crista/us dobrogicus, de ,Donau-varieteit" 
van de kamsalamander. Hij zat hoofdzake
lijk reeds op bet droge onder stenen. Een 
neotbenievorm heb ik in bet water gezien. 
Voorts zat op wat meer met gras begroeide 
plaatsen de varieteit van de heikikker die 
drie Iichte banden op de rug heeft in plaats 
van een: Rana arvalis wolterstorffi. Ook 
Bufo viridis kwam er vee! voor, hoewel 
deze soort talrijker was in de dorpen zelf, 

. 's avonds op bet trottoir onder lantaarnpa
len. In dit leefklimaat voelde Natrix natrix 
zich vanzelfsprekend goed thuis. Naast 
Rana esculenta kwam de roodbuikpad, B. 
bombina er bet veelvuldigst voor. Alweer 
trof ik aanvankelijk echter aileen halfwas
dieren aan. Ze waren slechts daar te vinden 
waar dichte oeverbegroeiing ononderbroken 
overliep in de begroeiing van bet heldere, 
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Fig. 6-7. Biotoop van Bomblna bomblna. Moerassen 
bij Dugo selo, 12 km van Zagreb, Joegoslavie. Onder 
met kwakend mannetje. Foto : Sparr e boom. 

tot 50 em diepe water. Als men op de oever
wal stampte, sprongen de dieren uit mod
derige gaten in de oever het water in en 
zochten daar een heenkomen tussen de 
planten. Geelbuiken plegen onmiddellijk in 
de modder te duiken, maar roodbuiken ge
dragen zich rustiger en verstoppen zich be
hendig tussen de rietstengels. Ook in het 
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terrarium is dit verschil duidelijk waar te 
nemen. 
Volwassen dieren heb ik weinig te zien ge
kregen. Die zaten weer in een aparte poe!, 
met veel dichtere rietbegroeiing en ook die
per water. Opvallend is het dat roodbuiken 
vaak slechts een hoek van een vrij uitge
strekte plas bewonen; een bevestiging hier-



van heb ik in de Iiteratuur gevonden 
(M ad e j, 1964). 

TEMPERATUUR 

Alhoewel ik overal met een goede thermo
meter de temperatuur heb opgenomen van 
schuilplaatsen, Iucht en water, zowel 
's avonds als overdag, ben ik op dit punt 
niets wijzer geworden. 's Avonds schijnen 
de beide Bombina-soorten warm water van 
rond 250 C aangenaam te vinden, overdag 
echter zitten de meeste dieren in hun schuil
plaats. Meestal lag de temperatuur daar 
tussen de 18 en 25° C. Over de gehele linie 
heb ik echter door elkaar been temperatu
ren gemeten varierend van 18 tot 35° C. 
In bet terrarium is me gebleken, dat er in
tensiever gepaard wordt bij hogere tempe
raturen, van rond 25° C, dan bij lagere van 
rond 200 C. 

CONCLUSIE 

Het wezenlijke in biotopen van B. variegata 
ben ik niet te weten gekomen, ook niet uit 
de literatuur. Voorkeuren zijn soms tc be
speuren, maar behalve bet feit dat de gcfl
buik vrijwel uitsluitend hogere regionen be
woont heb ik geen constante kunnen vin
den. 
De essentie van liet biotoop van B. bombina 
lijkt te liggen in de dichte begroeiing op de 
oever en in bet water, dat bovendien rut:aa.st
al helder is. Dit speciaal in lager gelegen 
streken. Hiermee is echter nog niets gczegd 

over randgebieden (Zuid-Limburg, Balkan), 
niets over de door beide soorten bewoonde 
biotopen, zoals die bijvoorbeeld bij Wenen 
moeten bestaan, en evenmin over de bio
topen van de zogenaamde tussenvormen, 
zoals die welke verder oostelijk voorkomen. 

SUMMARY 

The occurrence of Bombina variegata and 
Bombina bombina was studied. Habitats of 
Bombina variegata in Bavaria (Furth im 
Wald, near the Tsjech border) and of Bom
bina bombina in Burgenland (South East of 
Vienna, near the Hongarian border) are 
described. It proves difficult to fmd envi
ronmental conditions for the two species. 
The only constant in the habitats of Bom
bina variegata seems to be higher altitudes. 

·Bomb ina bomb ina requires a dense vegeta
tion ·in the water and on the waterside. 
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P. Zwart 
Rljksunlversltelt te Utrechtr Facultelt der Dlergenees
kunde, afdellng zlektekunde Bljzondere Dieren, Bill· 
straat 172, Utrecht. 

Ziekten van reptielen IV: infectieziekten 

Voor het eerst gepubllceerd In 1970, In Dlergeneeskun
dlg Memorandum 17, pp. 125-181. Dlt voor dierenart
sen bestemde tljdschrlft wordt ultgegeven door de 
farmaceutlsche Industria. Het genoemde nummer is 
niet meer verkrljgbaar. 
Dr. Z w a r t geeft een overzlcht van de zlekten die zich 
blj reptlelen kunnen voordoen, en van de gangbare 
therapleen. Dlt overzlcht verschljnt In zes delen in 
Lacerta. De tekst Is vrljwel dezelfde als die in 
Diergeneeskundlg Memorandum, het aantal illustra
ties is ultgebreld. 
lnhoudsoverz1cht van deze vierde afleverlng: salmo
nellose • Arlzona-infecties - Edwardslella-besmetting 
• · tuberculose • Aeromonas-lnfectles - ontstekingen 
door schlmmels • summary - llteratuur. 

SALMONELLOSE 

Ret merkwaardige feit doet zich voor, dat 
over Salmonellae bij reptielen reeds vrij veel 
literatuur bestaat, doch dat er ten aanzien 
van hun betekenis voor de gastheer, waarin 
zij gevonden worden, geen zekerheid be
staat. 
Persoonlijk zijn wij geneigd slechts in geval
len met een sepsis te spreken van salmonel
lose als doodsoorzaak. Laesies (beschadigin
gen) die zonder twijfel zouden kunnen wor
den toegeschreven aan de Salmonellae, wer
den in ons materiaal tot nog toe niet aange
troffen. Door Bachmann et al. (1956) 
werden bij een python met een Salmonella 
typhimurium-infectie in de· organen veran
deringen gevonden die identiek waren met 
die van salmonellose bij vogels en zoogdie
ren. Pathologische veranderingen in ver
band met salmonellose zijn ook beschreven 
door I p pen (1965). Rij vond granulomen 
met necrosen in bet maag-darmkanaal en in 
de grote parenchymateuze organen van die
reo met een sepsis. K e y m e r (1968) be
schreef een acute enteritis bij een schildpad, 
waarbij Salmonella regent uit de darm was 
gelsoleerd. 
Dim ow (1966 a) slaagde er bij parenterale 
toediening van grote hoeveelheden Salmo-
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nellae niet in om ziekten of orgaanverande• 
ringen op te wekken bij schildpadden. 
Salmonellae worden vooral in de dikke darm 
gevonden (Vincent, 1960; Zwart, 
1960). In gevallen van sepsis kan men ze 
uit de grote parenchymateuze organen iso
leren, maar bv. ook uit testikels, ovarium en 
oviduct. 
Bij kunstmatige infectie per os werden 
schildpadden (Dim ow, 1966 a) en hage
dissen (Dim ow, 1966 b) permanente fae
cale uitscheiders. Faecale uitscheiding is ge
vonden bij schildpadden die 25 jaar tevoren 
gelmporteerd waren (B o v r e et al., 1959). 
De hoeveelheid uitgescheiden micro-orga
nismen varieert van week tot week (K a u f
m ann et al., 1967). Uit onderzoek van 
Dim ow (1965) is gebleken, dat bij schild
padden de uitscheiding van Salmonellae niet 
belnvloed wordt door goede of slechte om
standigheden. 
Ret percentage dieren dat Salmonellae uit
scheidt varieert enorm. In de vrije natuur 
van Bulgarije vonden M i 1 a n o v et al. 
(1966) per streek verschillen tussen 12,6-
38,80/o en tussen 50-1000/o bij Griekse, res
pectievelijk Moorse landschildpadden. Ret 
aantal Salmonella-serotypen dat bij reptie
len gevonden kan worden is buitengewoon 
groot en gevarieerd (Zwart et al., 1970). 



Herhaaldelijk isoleert men typen die in Ne
derland weinig voorkomen, nog nooit voor
gekomen zijn, of die nieuw zijn. 
Doordat de Salmonellae van reptielen met 
de faeces wor~en uitgescbeiden, leveren zij 
enig risico op voor de mens. Speciaal indien 
schildpadden vrij door bet huis lopen en er 
bovendien kleine kinderen op de grond spe
len, bestaan er kansen op besmetting van 
mensen. Volgens Kaufmann (1966) werd 
in 1962 in de Verenigde Staten bet eerste 
geval geregistreerd van menselijke besmet
ting door Salmonellae uit schildpadden. 
Vier jaar later waren bet er reeds 100! 
Prophylactisch is bet dus verstandig reptie
len steeds in terraria te houden, bij bet ma
nipuleren van dieren en materialen uit de 
bakken knoeien en morsen te vermijden en 
na afloop de handen grondig te wassen. 
Therapeutische behandeling van reptielen, 
die Salmonellae herbergen, kan geschieden 
met bijv. chloorampbenicol of met de tetra
cyclines (50 mg per kg lichaamsgewicht, per 
os) die gedurende 14 dagen worden toege
diend. 

ARIZONA-INFECTIES 

Arizona-bacterien zijn zeer nauw veiwant 
aan Salmonellae. Zij komen voor bij reptie
len in percentages die vergelijkbaar zijn met 
die van de Salmonellae. De problematiek, 
voor wat betreft pathogeniteit, voorkomen 
van dragers, risico voor de mens en thera
pie, is geheel overeenkomstig die van sal
monellose. 

EDW ARDSIELLA-BESMETTING 

Edwardsiella is een andere groep van ente
robacterien, die eerst in 1962 als de 'Asaku
sa groep' door S a k a z a k i et al. werd 
samengevat en waarvan de vertegenwoordi
gers bij uitstek bij reptielen worden gevon
den. Over hun betekenis is nog zeer weinig 
bekend. S a k a z a k i (1967) beschouwt ze 
als normale darmbewoners van reptielen. 

TUBERCULOSE 

Tuberculose bij reptielen is een reeds lang 

bekende ziekte. Bij slangen en hagedissen 
vindt men de ernstigste veranderingen over
wegend in de lever en milt; bij schildpadden 
daarentegen zijn de Iangen vrij vaak in bet 
proces betrokken. Het macroscopiscb beeld 
van de tuberculose vertoont duidelijke over
eenkomst met dat van tuberculose bij de 
kip. De zuurvasten uit reptielen zijn echter 
niet identiek met M.avium. Over hun syste
matiek is nog weinig met zekerheid te zeg
gen. 
De pathogeniteit is bij experiment~le be
smetting groot. Bij intraperitoneale injectie 
stierven hagedissen (Lacerta viridis) na 7 tot 
42 dagen aan gegeneraliseerde tuberculose. 
Spontane tuberculosegevallen vertonen zel
den dergelijke acuut verlopende generalisa
ties. Bij spontane gevallen vindt de infectie 
steeds per os plaats. Daarbij kan bet ook tot 
laesies. van oesophagus ·en · maag komen 
(Shatto c k, 1962). Mede doordat bij 
levertuberculose de galblaas eveneens aan
getast kan worden, zullen bacterien via de 
faeces op de bodem terechtkomen. 
Prophylactiscb lijkt een hygienische manier 
van onderhoud een bulpmiddel ter voorko
ming van infecties; daartoe is bet noodzake
lijk de bodem van een terrarium dagelijks 
of wekelijks scboon te maken en van een 
nieuwe bedekking te voorzien. 

AEROMONAS-INFECTIES 

Aeromonas-infecties komen bij reptielen 
veelvuldig voor. Zij spelen een grote rol bij 
bet 'mondvuil' van slangen. Ben op Aero
monas gelijkende kiem werd door B u r t
s c be r (1931) uit 44 slangen met mondvuil 
geisoleerd. Met bebulp van een uit een 
koningspython met mondvuil geisoleerde 
Aeromonas liquejaciens, was P a g e (1961) 
in staat experimenteel mondvuil op te wek
ken. 
H e y w o o d (1968) maakt bij Aeromonas
infecties van slangen onderscbeid in: 
a. Acute vorm met sepsis; bij sectie geken
merkt door leverdegeneratie, enteritis, pete
chien op bet epicard en bet endocard. 
b. Pneumoniscbe vorm die meer of minder 
snel kan verlopen. Bij snel verloop ziet men 
een acute pneumonie met beftige longcon
gestie. Bij een wat langzalner verloop tre
den necrosen en cellige exsudatie meer op 
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de voorgrond. 
c. De enteritis-vorm zouden wij aan dit 
complex willen toevoegen, waarbij hetzij 
acute catarrhale enteritiden, hetzij ernstige 
necrotiserende enteritiden kunnen ontstaan. 
In dat laatste geval kan de ontsteking zo 
uitgebreid zijn dat de darm verandert in een 
stugge, verwijde, vrijwel rechte pijp die in
wendig geheel met necrotisch materiaal be
dekt is. · 
Naar de mening van Karasek (1967) 
kunnen Aeromonas-bacterien zowel primai
re ziekteverwekkers zijn als secundaire kie
men, die aanslaan wanneer zij een gunstige 
porte d'entree vinden. 
Bij onderzoek naar de gevoeligheid voor 
antibiotica vond K a r a s e k dat aile stam
men resistent waren tegen penicilline, dat 
slechts 140fo gevoelig was voor streptomy
cine, terwijl 750fo der stammen gevoelig ·was 
voor chlooramphenicol en 800fo gevoelig 
voor oxytetracycline. 
Op grond van de ontwikkeling der laatste 
jaren zijn de beste resultaten te verwachten 

Fig. 1. Lacerta trlllneeta. Schlmmeldraden (zwart af
gebeeld) In ontstoken hartspler. Mlcro-opname, on
geveer 250 maal vergroot. Foto: Z w a r I. 
r =::.-........-· 
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van behandeling met polymixine-B of met 
gentamycine. 

ONTSTEKINGEN DOOR SCHIMMELS 

Door schimmels veroorzaakte ontstekings
processen (mycosen) kan men regelmatig bij 
reptielen aantreffen. 
Voor de kliniek zijn speciaal mycotische 
ontstekingen van de huid van belang. Derge
lijke processen kunnen zich bij hagedissen 
voordoen als bobbeltjes, die wat doen den
ken aan locale hyperkeratosen (F r a n k, 
1966 a), dan wei als flinke locale ontstekin
gen met zwelling en roodheid van de weef
sels of als open wooden, die met ontstekings
produkten zijn bedekt. 
Het verloop is soms vrij snel, soms echter 
uitgesproken chronisch. Bij chronische pro
cessen aan de staart kan door druk op de 
onderliggende wervels zelfs een knik in de 
staart ontstaan. Bij heftige ontstekingen 
vindt men wei eens uitzaaiingen in de orga-



nen (fig. 1). In die gevallen zijn de dieren 
algemeen ziek, eten niet meer, worden traag 
en bet gedrag verandert (men kan ze bij
voorbeeld op koele ochtenden al buiten 
vinden, terwijl de gezonden wachten tot de 
zon er is en bet warm wordt v66r ze hun 
schuilplaatsen verlaten). 

Bij slangen komen ook huidmycosen voor. 
Meestal ziet men dan op de buikschilden 
bruine of zwarte plekjes waar een schildrand 
of een heel schild of meerdere aaneengeslo
ten schilden wat samengetrokken en rimpe
lig zijn, terwijl bet oppervlak dof wordt. 
Soms echter kan een flinke locale ontste
king met aantasting van dieper gelegen 
weefsels en duidelijke zweling en roodheid 
ontstaan. 
Beide beelden namen wij waar bij een infec
tie met Rhizopus arrhizus bij kouseband
slangen (Thamnophis sirtalis). Bij deze uit
braak kwamen eveneens generalisaties voor 
(Z w a r t, 1968). 
Soms geneest de ziekte spontaan en verdwij
nen de laesies bij de eerstvolgende vervellin
gen (Frank, 1966). 

Bij schildpadden kent men bet, reeds onder 
de paragraaf 'dermatomycosen' besproken, 
vrij diffuse beslag met schimmeldraden. 
Daarnaast echter vermeldt Frank (1966 a) 
bet plotseling afvallen van enige hoomschil
den bij een stralenschildpad (Testudo radia
ta) waarna op bet oppervlak kleine witte 
gekronkelde structuren van enkele millime
ters groot te zien waren, die konden worden 
onderkend als conidiendragers van Fusa
rium sp. 
Bij schildpadden komen eveneens gegenera
Iiseerde processen voor (Frank, 1970). 
I p pen (1970) nam enkele gevallen waar 
van mycotische enteritis na behandeling met 
antibiotica. 

Het is zeer waarschijnlijk dat schimmelin
fecties bij reptielen vooral aanslaan indien 
de weerstand verminderd is. Experimentele 
intratracheale, noch subcutane infecties met 
Rhizopus arrhizus sloegen aan bij gezonde 
kousebandslangen. Therapeutisch resultaat 
bleef tot nog toe beperkt tot bet baden van 
schildpadden met een diffuus schimmelbe
slag in kaliumpermanganaat-oplossing (1: 
100.000). 

F r a n k (1970) vermeldt dat fungistatische 
en fungicide preparaten bij een netpython 
(Python reticulatus) geen effect hadden bij 
een huidmycose. Niettemin zijn pogingen 
om in voorkomende gevallen te behandelen 
met bv. pimafucine-zalf, nystatine-zalf of 
met panolog, aan te bevelen. 

SUMMARY 

This is the fourth article in a series, giving a 
review of the diseases of reptiles. The series 
was first published in 'Diergeneeskundig 
Memorandum' 17, 1970, which is already 
out of print. 

This part deals with infections. 
Salmonellosis as a cause of death is restricted 
by the author, to cases of salmonella sepsis. 
Salmonellae. excreted by reptiles are a threat 

·to their keepers. From a prophylactic point 
of view it is advisable to keep reptiles in 
terraria and to work hygienic. 
Arizona and Edwardsiella are bacteria 
related to the Salmonellae. Especially Arizo
na is comparable in pathogenecity etc. to 
Salmonella in reptiles. 
Tuberculosis is long known in reptiles. 
Spontaneous cases are caused by ingestion 
of the bacteria. Enteric lesions result in 
excretion bacteria and thus in contamination 
of the terrarium. A hygienic way of keeping 
reptiles is helpful in preventing spread of 
the disease. 
Aeromonas infections are very frequent 
among reptiles. They are especially impor
tant in mouthrot of snakes. They may 
produce (a) acute infection with sepsis, {b) 
pneumonic lesion') or (c) enteric lesions. 
Among mycotic infections especially those 
affecting the skin are of clinical importance. 
Debilitated animals and such with lowered 
resistance are most endangered. Treatment 
may be tried with ointments containing 
mystatine. 
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Voedselweigering en genezing 
van een woestijnvaraan (V aranus griseus) 

lngezonden januarl 1972. De heer B I I I I a u wist een 
woestijnvaraan na 4 maanden voedselweigering tot 
eten te brengen. 
lnhoudsoverzicht: inlelding - behandeling van voed
selweigering - summary - literatuur. 

INLEIDING 

Varanus griseus is een woeatijnwaraan die 
leeft in Noord-Afrika en bet Midden Oos
ten. Hij wordt tamelijk veel verpleegd daar 
hij niet zeldzaam is en bij veel handelaren 
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te verkrijgen is. 
Volgens Klingelhofer (1959) wordt 
hij ongeveer 1,50 m lang. Hij moet warm 
gehouden worden in een terrarium met dro
ge bodem. In de natuur jaagt hij op kleine 
knaagdieren en zijn grootste activiteit 



schijnt 's morgens te liggen. 
Op 21 november 1970 kocht ik een exem
plaar. Het dier zag er goed gezond uit en 
woog 550 gram. Ik plaatste bet in een ter
rarium in gezelschap van een paar andere 
varanen (Varanus niloticus en 'V aranus ben
galensis), drie teju's en enkele leguanen. 
AI deze dieren hadden ongeveer dezelfde 
grootte. Daar bet terrarium tamelijk groot 
was (3 m breed, 4 m lang en 1,50 m hoog) 
was er een droog landgedeelte en een water
gedeelte voorzien. 
Varanus niloticus en V. bengalensis waren 
klaarblijkelijk waterliefhebbers maar V. gri
seus hield zich steeds op in het droogste en 
warmste gedeelte van bet terrarium. Slechts 
zelden wandelde hij naar bet water om zijn 
dorst te lessen. Het dier nam bijna direct 
muizen en kleine hamsters. Na enige tijd 
verslond hij zelfs stukken vlees die eigenlijk 
voor de teju's bestemd waren. Op 15 april 
1971 woog hij 750 gram en in december 
1971 over bet kilogram. 
Daar hij bet zo goed scbeen te bebben en 
daar bet een tamelijk gezellig dier was, in 
tegenstelling tot de andere varanen die goed 
gedijden maar zeer schuw bleven, besloot ik 
hem een soortgenoot te geven om eventueel 
reproductie te proberen. 

BEHANDELING VAN 
VOEDSELWEIGERING 

Op 28 juni 1971 kocht ik een klein exem
plaar dat er ecbter gaaf en gezond uitzag en 
toen 400 gram woog. Het dier was tamelijk 
levendig maar bekommerde zich heel wei
nig om de muizen die ik hem voorschotelde. 
Daar bet nog meer voorkomt dat bagedis
sen een meer of mindere lange adaptatietijd 
vergen, maakte ik mij niet te veel zorgen. Ik 
veronderstelde dat de levensomstandigheden 
goed waren daar zijn kameraad eetlust en 
Ievendigheid voor twee had. Te meer daar 
in K l i n g e l h o f e r een geval staat ver
meld van V. griseus die een honger en 
dorstperiode van 90 dagen doorstaan had 
zonder nadelige gevolgen. 
Op 15 september 1971 woog de nieuwe va
raan nog 375 gram. Ik was niet heel zeker 
dat hij niets at, want bet vlees dat ik de 
teju's voorschotelde verdween regelmatig en 
misschien at hij ook daarvan gelijk zijn 

soortgenoot. 
Einde nQvember was bet beest toch erg ver
magerd. Zijn staart was bijna driehoekig 
geworden en hij was nog letterlijk bet vel 
over de benen. Ik besloot toen tot dwang
voer over te gaan. 
Pogingen om hem muizen te doen verzwel
gen hielpen echter niet. De prooien die ik 
in de bek duwde werden hardnekkig weer 
uitgespuwd. Hetzelfde gebeurde met stuk
ken vlees, ik kreeg er slechts bloederige 
vingers van, want bijten kon hij goed. 
Ik besloot bet toen te proberen met rood 
vlees dat ik uitperste om hem bet sap ervan 
te geven. Om de twee dagen gaf ik hemal
zo 10 tot 15 m1 vleesnat dat ik hem met een 
plastieken pipet in zijn bek spoot. Het beest 
slikte bet nat in maar bleef mager en van 
gewichtstoename was er niets te bespeuren. 
Integendeel, op 5 december 1971 woog hij 
nog 335 gram. 
Op deze datum besloot ik de grote middelen 
te gebruiken. Daar hij werkelijk uitgedroogd 
was spoot ik hem onderhuids in de rug- en 
borststreek 10 ml fysiologiscb vocht in (een 
waterige keukenzoutoplossing die sterk ver
dund is). Het vocbt werd heel snel geabsor
beerd. Op 7 december kreeg hij nog een 
spuitje van 5 ml terwijl ik hem steeds zijn 
vleesnat gaf. 
Op 8 december meD;gde ik in de dosis vlees
nat 1/3 van een koffielepel ,Periactin". Dit 
is een geneesmiddel vervaardigd door 
Merck Sharp en Dohme te Haarlem en 
waarvan een geneesbeer mij verteld had, dat 
bet eetlustopwekkende eigenschappen bad. 
De varaan lustte klaarblijkelijk de vreemde 
smaak niet want bij proestte en was veel 
weerbastiger als voor bet zuiver vleesnat. 
Een portie ging niettemin naar binnen. De 
volgende dag gaf ik hem nogmaals hetzelf
de mengsel. De dag erop, wanneer ik met 
zijn portie in bet terrarium ging, scbeen hij 
mij er levendiger dan gewoonlijk toe en ik 
besloot bet maar in plaats van zijn vleesnat 
met een kleine muis te proberen. 
Ik hield hem bet beestje voor en . . . onze 
kameraad bekeek bet eens goed, richtte de 
kop hoog op, tongelde een paar maal en 
beet toe. De muis verdween heel snel en 
ik besloot hem zijn vleesnat niet te geven 
maar hem nu gerust te Iaten. 
Twee dagen later werd een nieuwe muis 
verslonden en gedurende de veertien vol-
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gende dagen at hij meer als zijn soortge
noot. 
N u is hij aardig aan bet rond worden en 
zijn eetlust laat niets te wensen over. Zijn 
gewicht neemt toe en ik kan hem als gered 
beschouwen. 

Ik geloof dat bet inspuiten van bet fysiolo
gisch vocht hem voor bet uitdrogen be
waard heeft, dat bet vleesnat zijn metabolis
me weer normaal gemaakt heeft en dat bet 
,Periactin" hem zijn eetlust terug geschon
ken heeft. 

c. s. Gouda 
Braziliedreef 25, Utrecht. 

SUMMARY 

A young specimen of Varanus griseus ref
used food after arriv~l in the terrarium 
Four months later the animal looked very 
poor. After injection of 15 ml physiological 
salt solution. and forced feeding with ,Pe
riactin", the animal started feeding and 
recovered. 
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Enkele opmerkingen over Tillandsia streptophylla 

lngezonden juli 1972. Van tijd tot tijd zal de heer 
G o u d a een kort ~rtikel schrijven over verschillende 
soorten Tlllandsla. 

Het is moeilijk geschiktere terrariumplanten 
te vinden dan til1andia~s~ Nietdat ze zo mak
kelijk zijn, hoewel, als u ze eenmaal .door
heeft zijn ze goed te verzorgen. Ze vragen 
weinig werk maar veel tijd, men moet er nl. 
direct bij zijn als er iets misgaat. Dat zijn 
ze ecbter dik vvaard. 
De orde Tillandsia bezit een enorme rijk
dom aan vormen. Deze zijn vaak erg deco
ratief. Ze nemen genoegen met een heel 
klein plaatsje, vvat de mogelijkheid geeft veel 
soorten op een kleine plek te herbergen. U 
kunt ze op de gekste plaatsen in bet terra
rium kwijt, zonder dat bet nodig is er een 
enorme toestand voor te bouwen. Er zijn 
ook grotere soorten, zoals uit de foto wei 
blijkt, maar ook deze Tillandsia neemt ge
noegen met een kleine plaats op een tak, die 
sterk genoeg is hem te dragen en is dan ook 
geen hang in de weg. Staan doen er maar 
enkele, tenzij u vindt dat epiphYten ook staan. 
Tillandsia's bieden · kortom vele mogelijkhe
den en zijn een bron van vreugde en inspi-
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ratie. In mijn. terrarium heb ik ontdekt dat 
ze voor de dieren ook voordelen bieden. 

Op de foto ziet u Tillandsia streptophylla, 
een zeer sterke plant die zijn bladeren als 
ze volgroeid zijn naar achteren slaat. Deze 
fungeren dan enigszins als hechtorgaan. Als 
de plant in een volgroeid stadium komt 
worden de bladeren Ianger en hangen als 
pijpekrullen naar beneden, tenzij de plant 
te nat staat, want dan zakken de krullen er 
uit en verdwijnt ook de zigzaglijn in de te
ruggevouwen bladeren. Hij vormt hierdoor 
een aardige hygrometer voor zijn directe 
omgeving. 

SUMMARY 

Some notes are given on Tillandsia strepto
phylla. 

Fig. 1. Tlllandsla streptophylla. Foto: Gouda. 
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Horman Wouters 
Pelsstraat 1-3, Velsen-Noord. 

Over de Moorse waterslang (Natrix maura) 

lngezonden januari 1972. Herman is 13 jaar, 12 toen 
ttii dit artikel schreef. De redactie heeft er vrijwel 
nlets aan gewijzigd, ook de lndeling en de tussen
kopjes zljn van Herman zelf afkomstig. 
lnhoudsoverzlcht: lnlelding - Natrlx maura - vervel
llng - verdedlging - het terrarium - voortplanting -
wlnterslaap - samenvattlng - summary. 

IN LEIDING 

De Natrix-achtigen vormen een z~er grote 
groep waterslangen die over de gebele we
reid verspreid zijn. Globaal geteld zijn er 
zo'n kleine 100 soorten. Ben van de bekend
ste Natrix-acbtige slangen in Nederland is 
waarschijnlijk wei de ringslang · (Natrix 
natrix helvetica). 
Ikzelf ben in bet bezit van vijf Moorse water
slangen, die ik zelf in Zuid-Frankrijk gevan
gen beb. 

NATRIX MAURA 

VERVELLING 

Wanneer deze slangen· gaan vervellen krijgt 
de buid een doffere .kleur en de ogen wor
den wazig. Het dier eet dan aanzien:Iijk min
der tot de vervelling plaats vindt. De slang 
scbuurt zicb dan tussen twee stenen en 
stroopt zo de buid af. Geregeld is er dan 
ook een bele buid in bet terrarium te vinden. 

VERDEDIGING 

Over bet algemeen zal de Moorse water
slang vlucbten wanneer bij in de natuur 
wordt bedreigd. Hij schiet dan meestal on

N atrix maura komt over bet algemeen voor der een steen, en wanneer men deze optil t 
in Zuid-Europa, Noord-Afrika en de iets' is bet dier spoorloos verdwenen. Dit laat 
zuidelijker gelegen gebieden. Het dier is wei duidelijk·zien· dat de slang zeer bebendig 
meestal in of bij bet water te vinden, aange- ' en snel in bet water is. 
zien bij daa~ bet bebendigste is, en zicb zo Heeft men bet dier dan tocb te pakken ge
daar bet beste thulsvoelt. kregen, dan scbeidt hij een stinkende stof af, 
Natrix maura is een mooie slang. Onderling waardoor degene die bier niet op beeft ge
kunnen ze zeer veel van kleur verschillen. rekend bet dier stellig van zicb af zal wer
Zo beb ik slangen die groen zijn, terwijl pen. 
andere weer rood of bruin zijn. De Moorse Als bet dier ecbter wat beeft gesparteld 
waterslang kan zeer mooi getekend zijn. De wordt bet plotseling heel rustig, en loopt bet 
meest voorkomende tekening is een zig-zag rustig over je banden. 
streep die over bet gebele lichaam loopt. 
Hierdoor wordt bet dier vaak voor een gif
tige adder aangezien. 
De grootte van de Moorse waterslangen kan 
ook zeer varierend zijn. De gemiddelde 
grootte van de soort is 40 a 50 em, hoewel 
er ook veel uitzonderingen zijn. 
Over bet algemeen Ieven deze slangen van 
vissen, maar af en ~oe krijgen ze wormen 
als bijvoer. De vissen moeten•bij de kop ge
grepen worden, aangezien de slang zijn 
prooi niet anders naar binnen kan werken. 
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HET TERRARIUM 

Het terrarium is een bak van ca. 80 bij 15 
bij 20 em: Er is een afgescbeiden waterge
deelte waarin vissen rondzwemmen als voe
ding voor de slangen. Op bet landgedeelte 
beb ik een kurkplaat geklemd, ca. 10 em 
boven de bodem. Boven deze kurkplaat be
vindt zicb de licbtkap waarin een lamp van 
40 watt gemonteerd is. Deze lamp houdt bet 



terrarium op temperatuur, en belicht het op 
een natuurlijke wijze. Doordat de lamp ho
ven de kurkplaat geplaatst is bevinden de 
dieren zich bier vaak. 

VOORTPLANTING 

De slangen hebben we gevangen met een 
goede kennis van ons, C. d e H a a n, die 
ook vaak slangen in Frankrijk vangt. Hij zou 
de dieren mee naar Nederland nemen, en 
ze dan in quarantaine zetten (dit is nood
zakelijk om eventuele parasieten op te mer
ken en ze dan te verwijderen). Na deze qua
rantainetijd kwamen de dieren dus bij mij in 
huis. 
De dieren waren nog geen uur in hun nieu
we omgeving, het terrarium, of ik nam een 
paring waar. 
Vier weken na deze paring vond ik vier 
eieren in het terrarium, waarvan er een 6n
bevrucht was. 
Dhr. de H a an was zo vriendelijk om de 
eieren verder te behandelen, en na ca. 
6 weken was er een ei uitgekomen, een slan
getje van 16 em lang! 
De andere twee eieren zijn verdroogd. 
Het slangetje is roodachtig-bruin van kleur. 
De slang werd 8 oktober 1971 geboren. 

Fig. 1. Natrlx maura, gefotografeerd in de natuur. 
Foto: Foe k e m a. 

WINTERSLAAP 

Deze slangen houden geen echte winter
slaap, maar wanneer ze pas uit de natuur 
komen, willen ze in de winter nog wei eens 
wat winterslaperig zijn. Ze vervellen dan 
praktisch niet, en willen ook niet eten. Ook 
is Natrix maura dan wat loom. 
Begint het weer wat warmer te worden, dan 
worden ze wat actiever en krijgen de dieren 
weer behoefte aan eten. 

SAMENYATTING 

Narrix maura is een slang die zeer goed ge
houden kan worden. Er zijn leuke ervarin
gen mee op te doen en ze planten zich over 
het algemeen tamelijk gemakkelijk voort. 
Kortom, het is een slang waarvan men vee! 
plezier kan hebben. 

SUMMARY 

A 12 year old boy tells about his experience 
with catching and keeping Natrix maura. 
His conclusions is that Natrix maura is a 
suitable and fine species for keeping in a 
terrarium. 
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Verslag van de Algemene Ledenvergaderlng gehouden op 15 april 1972 te Utrecht 

De voorzitter, de heer D. P. van W ij k, opende om 
10.40 uur de vergadering en heette de aanwezigen 
hartelijk welkom. 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 
24 april 1971, alsmede het.verslag van de secretaris 
over het jaar 1970n1, worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. Ook het verslag van penningmeester 
over het jaar 1970n1, alsmede het verslag van de 
kascommissie, gaven geen aanleiding tot discussie. 

Daarentegen Ioverde de begroting voor het jaar 1972/3 
een levendige discussie op. Door het Bestuur ward 
namelijk voorgesteld de contributie voor gewone 
laden tot 1 30,- en voor jeugdleden tot 1 17,50 te 
verhogen. Hiertegen warden bezwaren geuit. De hear 
V a n D e I I e n uit Warffum had met zijn brief van 
10 april schriftelijk verzocht de contribulieverhoging 
aan te houden in verband met een onderzoek naar 
de mogelijkheden om de hoge kosten van ons maand
blad te verlagen. Tijdens de vergadering deelde hij 
mode, dat er goedkopere manieren zijn om ons blad 
uit te geven en woes op offset-druk. Er worden 
vanuit de zaal diverse adviezen gegeven, waarop het 
Bestuur besloot de zaak nogmaals nader te onder
zoeken. De vergadering gal het Bestuur volmacht, 
na bestudering van dG mogelijkheden, te beslissen 
ovar een eventuele contributieverhoging. 

De wijzigingen in het Hulshoudelijk Reglement vol
gens de met de convocatie gezonden bljlagen war
den zonder commentaar geaccepteerd. 
Van de kascommissie was de heer C. G o b e t s 
aftredend. In zijn plaats werd de hear R. Me e I d ij k 
benoemd. 
Van de Royementscommissie was de heer Ch. v a n 
E g d o m aftredend, die ward herbenoemd. 

De heer H. v a n R o o n zag zich wegens drukke 
werkzaamheden genoodzaakt zijn functie van be
heerder van Herpetogeografische Dienst neer te leg
gen. De heer W. Bergman s werd bereld gevon
den deze functie van de heer V a n R o o n over te 
nemen. 

De voorzitter en de bibliothecaris traden af; de werk
zaamheden voor de bibliotheek, die zoals bekend 
thans in Utrecht wordt beheerd, warden samenge
voegd met de lnlichlingendienst, nadat de heer N. R. 
R e lj s t zich hiertoe bereid verklaard had. 

Vervolgens hield de voorzitter, de heer Van W ij k, 
zijn afscheidsrede, waarin hij de ups and downs blj 
de vereniging schilderde en blij was dat ,.Lacerta" 
thans een gezonde vereniging is en vol vertrouwen 
zijn taak kon overdragen aan de heer L. C I a a s s e n. 
B1j zijn slotwoord overhandigde hij de hear C I a a s
s e n een fraaie voorzittershamer. 

Hierop kreeg de heer C I a a s s e n het woord. Hij 
dankte allereerst voor het toepasselijke voorzitters
symbool, waarvan hij in de toekomst een spaarzaam 
gebruik hoopte te maken. Vervolgens releveerde hij 
de loopbaan van de scheidende voorzitter in de ver
eniging, zijn verdiensten bij de oprichting en de uit
bouw van de Herpetogeografische Dienst, tijdens zijn 
bestuurslidmaatschap en later gedurende zijn voorzit
terschap. Dit alles betekent, dat de heer V a n W II k 
vrljwel sedert de oprichting van Lacerta actief Is go
weest. Oat is dus in Ieite meer dan 25 jaar lang! 
Het is begrijpelijk dat hij het, made gelet op zijn 
drukke dagelijkse werkzaamheden, nu welletjes vlndt. 
Dit neemt niet weg dat zijn besluit om zich nlet her
kiesbaar te stollen zaer wordt betreurd, maar ten
slotte gerespecteerd moest worden. 
De nieuwe voorzitter sprak de hoop uit desondanks 
in de toekomst nog op de medewerking van de hear 
Van W ij k te mogAn rekenen, b.v. als het gaat· om 
de onvolprezen jaarlijkse vergaderfaciliteiten. 
Als stoffelijk blijk van erkentelljkheid van de vereni
ging bood hij de aftredende voorzitter een boeken
bon aan, met de wens dat zodra daarvoor een boek
werk, liefst op herpetologisch gebied, zou zijn aan
geschaft, het Bestuur de gelegenheid zou krljgen 
daarin, als blljvende herinnerlng, alsnog een op
dracht en de nodige handtekeningen te plaatsen. 
Deze afscheidswoorden warden door de vergadering 
met een hartelijk applaus onderstreept. 

De heer H. v. M e e u w e n word benoemd tot vice
voorzitter en de hear 0. H. B I a a u w tot tweede 
secretaris. 

Na de pauze hield de heer Berhard R o h n e r t een 
lazing met als titel ,.Bel uns zuhaus". Jammerge
noeg was de titel voor velen wat summier geweest, 
anders was er waarschijnlijk een nog groter aantal 
bezoekers gekomen. In Ieder geval hebben de wegbllj
vers een uiterst boeiende lazing met dla's gemist. 
De heer R o h n e r t liet zien hoe hij zljn grote bul
ten-paludarium en -terrarium had gemaakt en welke 
kweekresultaten hij met Emys orbicularis en enlge 
Lacertidae en kikkers had gehad. De duidelijke dla's 
en de woordkeuze van de heer R o h n e r t leverden 
voor degenen die de Duitse taal niet machtig waren 
weinig problemen op. 

Tot slot volgen nog enige korte voordrachten van de 
heren E. J. D u b be I d, P. D. G o r s e m a n en 
P. Ens Inc k. 

De presentielijst word door 76 gewone Ioden, 2 
jeugdleden en 7 gasten getekend. Na de pauze zljn 
er ongetwljfeld meer laden aanwezig geweest. 
Omstreeks half zes ward de zaer geslaagde vergade
rlng gesloton en trok iedereen tevreden hulswaarts. 

R. M. M e ij e r, secretaris. 

Overgang van drukkerij Den Oudsten naar drukkerij Schllperoord 

Ruim 20 jaar is Lacerta gedrukt bij drukkerij Den 
Oudsten te Lekkerkerk. Per 1 oktober j.J. (dus met 
ingang van hat vorige nummer) wordt het gedrukt bij 
drukkerij Schilperoord te Vinkeveen. 

De beslissing drukkerij Den Oudsten te verlaten. is 
niet gemakkelijk geweest. U heeft allen kunnen z1en 
dat ons blad daar uitstekend ward verzorgd. Ook de 
contacten tussen bestuur en redaclle enerzijds en Den 
Oudsten anderzijds waren goed, vooral omdat de heer 
D e n 0 u d s t e n - zelf lid van Lacerta - ons blad 
een bijzonder warm hart toedraagt. 

Het besluit om van drukker te veranderen Is uitslui
tend financieel gemollveerd. Lacerta wordt bij druk
kerij Schilperoord in off-set gedru!Cf.op klelne person. 
De drukkosten zljn aanmerkelijk laqer en de cliche
kosten vervallen. Door doze overgang is het mogelljk 
de Lacerta-contributle niet te verhogen en het blad 
nog enigszins uit te breiden. 
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U zult wei gemerkt hebben dat de verandering van 
drukker ook verandering in uitvoering met zich mee 
heeH gebracht. Ten eerste natuurlijk kleine verande
ringen die samenhangen met het andere drukproc6d6. 
Daarnaast is het lettertype van de hoofdtekst gewlj
zlgd; het was een 9 punt garamont en is nu een 9 punt 
times. De times Is anders van vorm en lets zwaarder 
dan de garamont. Voorts zullen meer dan voorheen 
paginavullende foto's worden geplaatst en zal het 
aantal pagina's per nummer soms groter zljn dan 16. 
In de loop van deze jaargang zal blj wijze van proof 
een keer in kleuren worden gedrukt. 

Drukkerij Den Oudsten zlj oprecht dank gezegd. De 
heer V a n d e W ate r, Ieider van drukkerij Schilper
oord, geven we gaarne ons vertrouwen. En U, lezers, 
wordt verzocht te zorgen voor koplj. Aileen door Uw 
actlviteit is het mogelijk, in Lacerta regelmatig echte 
terrariumartikelen te publiceren. 

G. M. M. F o e k e m a. 


