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R. J . A. W a r d e n I e r 
Rodenburgstraat 14-IV. Arnhem. 

Verslag van het kweken met Dendrohates auratus 

lngezonden februari 1973. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - paargedrag - van ei tot 
en met metamorfose - voeding - technische gegevens -
conclusie - summary - literatuur. 

IN LEIDING 

In maart 1972 besloot ik mijn boomkikker
terrarium, dat tot dan toe bewoond werd 
door een paartje Hyla arborea en Hypero
lius, te verrijken met een paartje Dendroba
tes auratus. De kikkerfamilie Dendrobatidae 
had door zijn fantastische kleurenpracht 
mijn interesse opgewekt. Mijn dieren waren 
volgens de handelaar afkomstig uit de regen
wouden van Costa Rica. Helaas kon men 

Fig. 1. Het terrarium waarin de eieren zijn afgezet. 
Foto: Van S I i e d reg t. 

mij bij de aanschaf niet vertellen wat de 
zichtbare verschillen zijn tussen het mannc
tje en het vrouwtje. Na enkele maanden, 
zonder te weten of ik een paartje had, stcldc 
ik op een dag vast, dat ccn hunner zekcr 
een mannetje moest z ijn. Tijdens de dagc
lijkse verzorging van het terrarium ho~m.lc 

ik een van de kikkers een hoog tri llend gc
luid voortbrengen. Aanvankelijk kon ik nict 
ontdekken wie van de twee de produccnt 
van dit geluid was, maar na wat speurwcrk 
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zag ik de zanger zitten. Duidelijk was te zien 
hoe de keel opgezet werd en vibreerde. Daar 
de andere kikker niets van zich liet horen, 
was ik er toen bijna zeker van dat ik een 
paartje moest hebben. 

PAARGEDRAG 

Het duurde tot 27 augustus voordat ik de 
eerste paargedragingen waarnam. Het man
netje was weer bezig met een van zijn bijna 
dagelijkse concerten, toen het vrouwtje op 
zijn gezang afkwam en toenaderingspogin
gen ondernam. In de Iiteratuur, die ik na
geslagen had, staat dat er gecn amplexus 
(omklemming) plaats heeft, dus veronder
stelde ik dat bovengenoemd gedrag een soort 
voorspel moest zijn. Na wat heen en weer 
gespring van het ene blad op het andere 
wordt de juiste plaats aangewezen waar de 
eitjes afgezet moeten worden. Het manne
tje zoekt het blad uit, terwijl het vrouwtje 
dan haar oordeel geeft over de aangewezen 
plaats. Is die,plaats naar haar zin, dan wordt 
het blad met de achterpoten sch'oongemaakt 
en worden vervolgens de 7 tot 9 eitjes afge
zet. Het mannetje kijkt op een afstand toe 
en komt pas in actie wanneer het vrouwtje 
haar eieren heeft afgezet. Daarna worden 
deze door het mannetje bevrucht. Dit pro
ces kan 2 tot 3 uur in beslag nemen. 
Opvallend was de reactie van het mannetje 
op de besproeiing van het terrarium. Tijdens 
en vlak na zo'n kunstmatige regenbui liet hij 
vrijwel direct zijn gezang horen. Het bleek 
dat het vrouwtje aileen bepaalde perioden, 
vlak voordat een legsel afgezet wordt, ge
voelig is voor de zangverrichtingen van het 
mannetje. Reageert het vrouwtje niet op 
deze avanc~, dan staakt bet mannetje vrij 

. spoedig zijn activiteiten. Buiten de 'legpe
riodes' zijn deze kikkers in het terrarium 
vaak in elkaars directe omgeving te vinden. 

VAN EI TOT EN MET METAMORFOSE 

Vier dagen nadat het eerste legsel was af
gezet werd een duidelijke vervorming van 
de eitjes zichtbaar. Op 2 september zag ik 
de eerste bewegingen van de embryo's. Een 
dag later zag ik het mannetje op de larven 
zitten. Volgens de literatuur zou bet man-

168 

Fig. 2. De larven van Dendrobates auratus in drie 
stadia van ontwikkeling. Foto: Van S I i e dreg t. 

netje de jongen nu op zijn rug nemen. Ik 
had dus goede hoop, dat ik spoedig de eerste 
kikkervisjes in een waterbak, die ik intussen 
in mijn terrarium had geplaatst, zou zien 
zwemmen. Helaas was dit een ijdele hoop, 
want na wat pogingen die op niets uitliepen, 
verdween het mannetje. 
Op 9 september, 13 dagen nadat het legsel 
was afgezet, besloot ik de larven zelf van 
het blad te halen, daar het mannetje zich 
niet meer bij het legsel liet zien. Inmiddels 
was er weer een legsel afgezet, maar dit ver
droogde spoedig. Ook van het eerste legsel 
waren er maar twee larven overgebleven. 
Daarop voerde ik de luchtvochtigheid op 
tot het verzadigingspunt. 
Niet aileen de te droge Iucht was de oorzaak 
van het verlies; ook ontdekte ik dat de leg
sets, die op een bromeliablad werden gelegd, 
snel indroogden, terwijl de legsels, die op 
het blad van de Sansevieria hahnni (een 
Sansevieria die een kortblijvend blad bezit) 
bijna aile intact bleven. Waarschijnlijk heeft 
de dikte van het blad hiermee te maken. 
Droogden desondanks de legsels te vlug in, 
dan haalde ik de larven vroegtijdig van het 
blad, soms al 9 dagen na het afzetten van 
de eieren. 
De larven van het eerste legsel groeiden 
goed, eerst in een jampot en later in een 
klein aquarium, dat tot de helft gevuld was 
met water. 
Om de watertemperatuur van het aquarium 
op het juiste peil te houden (24 °C) heb ik 
deze bak in mijn terrarium gezet. De bodem 
hiervan wordt nl. verwarmd door twee ver
warmingsdraden. De waterbak die ik in het 
terrarium zelf had gemaakt was niet bruik
baar, omdat de temperatuur van het water 
daarin te hoog opliep: 
Later heb ik de larven in een wat groter 
aquarium geplaatst dat verwarmd wordt 
door een eenvoudig verwarmingselement, 
aangesloten op een thermostaat. Wat water
planten en een luchtpomp zorgden voor de 
benodigde zuurstof. 
Op 17 september waren de Jarven 2 em 
groot en in zeer goede conditie. De groei 
zette zich zonder problemen voort en op 
3 oktober waren duidelijk de achterpootjes 
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Fig. 3. Drie jonge Dendrobates auratlls. Foto: Van 
S liedregt. 

te zien. Twee weken later ging cie huid van 
de larven, die tot dan toe bruin-zwart was, 
verkleuren en ontstond er een zwart-groen 
kleurenpatroon. Ook bevrijdde een van de 
larven zijn voorpootjes, die onder de borst
huid verborgen zaten. 
Vanaf 24 oktober verbleven de larven con
stant aan het wateroppervlak. Dit wees er
op, dat de larven niet aileen uitwendig maar 
ook inwendig de metamorfose hadden on
dergaan. De kleuren waren nu identiek aan 
die van het ouderpaar. Ook was de staart 
weggeschrompeld. 
Op 26 oktober kon ik de eerste kikkertjes 
overplaatsen in een gereedstaand terrarium. 
Het aantal jonge dieren en larven bedraagt 
op het moment van schrijven 47 uit 12 leg
sets met in totaal 103 ei tjes. 

VOEDING 

Als voeding voor de oude en jonge kikkers 
gebruik ik fruitvliegjes, die ik kweck op de 
volgende voedingsbodem: fijngemaakte ba
nanen en appels, havermout en gist. Hier-
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aan voeg ik een aantal vitaminedruppels en 
wat kalk toe. De larven voed ik met 'Tetra
Phil' en gedroogde watervlooien. 

TECHNISCHE GEGEVENS 

De afmetingen van bet terrarium, waarin de 
legsels zijn afgezet, zijn 135 bij 65 bij 65 em. 
De achterwand is van kurkschors. De ver
lichting bestaat uit 2 T.L.-lampen, waarvan 
een 'Gro-luxe' en een 'de Luxe'. Voor de 
verwarming van het terrarium zorgen twce 
verwarmingsdraden van 60 watt, gekoppeld 
aan een thermostaat. De temperatuur over
dag bedraagt 25 tot 27°C en 's nacbts 22 tot 
24°C. De bodemgrond bestaat uit turfmolm, 
die goed nat gehouden wordt. 
Het terrarium waar de jongen in verblijven, 
meet 60 bij 30 bij :}0 em. De inrichting, ver
warming en verlichting zijn dezelfde als die 
van bovengenoemd terrarium. 
Het aquarium waar de larven in vertoeven 
is reeds eerder in dit verslag bescbreven. 
Voor de beplanting van beide terraria zor
gen bromelia's, M onstera deliciosn (gaten-



plant), Platycerium bijurcatum (hertgewei
varen), Sansevieria hahnni en enkele klim
planten. 
Het is mij opgevallen dat mijn felgekleurde 
terrariumbewoners vrij ongevoelig zijn voor 
veranderingen in de inrichting van hun ter
rarium. Toen bet aan interne vernieuwingen 
toe was, verversing van de grond, verwijde
ren van dode planten, etc., werd voor deze 
ingreep de .verwarmiilg uitgezet, :met .. als 
gevolg een daling van temperatuur. De kik
kers waren achter de schorswand gekropen 
en lieten zich niet zien, zodat bet onmoge
lijk was, ze naar betere oorden over te bren
gen. Deze ingreep duurde de gehele dag. 
Het resultaat was een voor de kikkers totaal 
vreemde omgeving. Toch bleek dat de die
reo bier geen nadelige gevolgen van hebben 
ondervonden, want na een week was er al 
weer een legsel afgezet. 

CONCLUSIE 

Samenvattend zou ik willen stellen dat Den
drobates auratus mijns inziens een goed te 
houden terrariumdier is, waaraan men be
slist veel plezier kan beleven. Ook bet kwe
ken kan met vrij eenvoudige middelen tot 
goede resultaten leiden. Mijn jonge kikkers 
zijn nog niet tot volwassen dieren uitge
groeid, bet is dus nog te vroeg om te juichen. 
Maar ik heb goede hoop dat een aantal 
jonge kikkers tot geslachtsrijpe dieren zai 
opgroeien. 

SUMMARY 

Tfte author describes the keeping of Den
drobates auratus in the terrarium. Especially 

artificial showers in the terrarium seemed 
to provoke croaking of the male. When the 
female did not react, the male would stop 
his activities .. 
A report is given of the development of the 
eggs and larvae. First mating was recorded 
on August 27. September 3 the male was 
sitting on the recently developed larvae, but 
did not carry them on his back as recorded 

. in literature. September 9 the author himself 
put the larvae in the water, two of them 
survived. · 
Too dry atmosphere proved to be fatal for 
the eggs. It was observed that eggs laid on 
a leaf of Sansevieria did not dry up as 
quickly as those . laid on bromelia leaves, 
probably because of the thickness of the 
leaf. · 
The first larvae metamorphosed October 24. 
Water temperature was about 24°C. The 
larvae were fed on 'Tetra-Phil' and dried 
waterfleas, adult and young frogs on 
Drosophila. · 
February 1973 .47 animals were alive from 
12 layings of alltogether 103 eggs. 

Literatuur 

H o o g m o e d, M: S., 1971. 'Dendrobates, een kleur
rijk genus'. Het Aquarium 41, pp. 182-189. 

Meijer, R. M;, 1962. 'De kweek van Phyllomedusa 
hypochondrialls'. Lacerta 20, pp. 67-72. 

M e ij e r, R. M., 1S62. 'Naar aanleiding van .... La
certa 21, pp 20-22. 

S e n t t t, W., 1936. 'Das Brutgeschaft des Baumstei
gerfrosches (Dendrobates auratus G i r a r d) in 

. Gefangenschaft'. Zoo I. Garten B, pp. 122-131. 

S e n t t t, W., 1939. 'Um das Zuchtproblem von Den
drobates auratus G i r a r d'. Wochenschrift Aq. 
Terr. 36, pp. 7-9 en 23-25. 

0 e s e r, R., 1932. 'Die Zucht des Baumsteigers (Den
drobates tlnctorium)'. Blatter Aq. Ter. 43, pp. 196· 
200. 

171 



R. J. M u n n I g S c h m I d t 
B.P. 18, Trlnlt6, Martinique. 

Notities over bet oegroeien van de afrikaanse 
python (Python sebae) 

lngozonden december 1972. Dlt artikol slult aan op 
hot artlkel van de heer C. H. M u n n I g S c h m I d t 
in het maartnummer van deze jaargang. 
lnhoudsoverzicht: inleldlng - het terrarium - vervellin
gen - voedselopname - gowicht en lengte - een half 
jaar later - summary. 

IN LEIDING 

Toen omstreeks 20 juli 1972 de lang ver
wachte kweek bij mijn broer in Hilversum 
van Python sebae werkelijkheid werd, stelde 
hij mij voor om twee jongen mee naar Mar
tinique te nemen. Ik had bet geluk mij ten 
tijde van de geboorte met verlof in Hilver
sum te bevinden. 
De ouders van de jonge pythons ving ik in 
de jaren 1961-1964. Bij mijn jaarlijks verlof 
nam ik er telkens een mee naar mijn broer 
in Hilversum. De vindplaats was Congo 
(Brazzaville), 280 km ten westen van Braz
zaville, bij bet dorpje Loudima, niet ver van 
de oever van de rivier Niari. Een gebied 
van savannen, dus hoog gras met wat boom
groepjes, en veel rotsen en grotten in de 
omgeving. 
De pythons hield ik in Congo altijd in een 
als terrarium ingerichte kamer van bet huis. 
De eetlust van deze in de natuur gevangen 
exemptaren was attijd vrij matig, in volko
men tegenstelling met de thans in mijn bezit 
zijnde jongen, zoats uit mijn verdere betoog 
zat blijken. 
Op 15 september 1972 vloog ik terug naar 
Martinique met de twee jongen, een paartje. 
Vanaf die datum hield ik nauwkeurig bij 
wat er at zo gebeurde in dit constant warme 
klimaat met geringe verschillen tussen dag
en nachttemperaturen. 

Martinique heeft een vochtig-warm klimaat 
met een niet erg geprononceerde droge tijd 
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van ongeveer 3 a 4 maanden. Gemiddelde 
temperatuur overdag 30°C, vochtigheid 65 
a 700/o. Gemiddelde temperatuur 's nachts 
23,5°C, vochtigheid 90 a 1000/o. 
Congo op de vindplaats heeft een tropisch 
klimaat met een zeer geprononceerde droge 
tijd van bijna 5 maanden. De dagtempera
tuur is boger en bereikt 33 a 34°C. De nacht
temperaturen daarentegen daten voorat in 
de droge tijd tot waarden van 15°C en ik 
noteerde zetfs meerdere maten 11 °C. De 
vochtigheid is 's nachts echter ook 100 en 
overdag 55 a 600/o. 
Hieruit kunnen we de conctusie trekken dat 
de temperatuur in bet terrarium in Holland 
gedurende 4 a 5 maanden 's nachts gerust 
mag daten tot 15°C. Temeer daar de pythons 
uitgesproken nachtdieren zijn, die in de na
tuur gedurende de droge tijd bij die tem
peratuur actief zullen zijn. 

HET TERRARIUM 

Een kooi van 110 bij 80 bij 180 em dient 
hiervoor, in bet midden een groot plateau 
op 90 em van de vloer, twee deuren van 
grote ramen voorzien, gedecoreerd met ro
buste planten in potten waarover ik bier na
tuurlijk ruim kan beschikken. Zijn de plan
ten al te gehavend dan vervang ik ze en laat 
ze regenereren in de tuin. Groot waterbas
sin van grijs plastic. Later krijgen ze even
eens een kamer in bet huis, net als voorheen 
in Congo. 



VERVELLINGEN 

Deze vonden tot op heden (15 december) 
bij beide slangen elke 25 a 28 dagcn plaats. 
Sedert 15 september waren het drie vervel
lingen, voor beide nagenoeg op dezelfde da
tum, altijd tussen 22 en 23 uur 's avonds. 
Aileen bet wijfje gaf een compleet vel en 
wei van 94, 120 en 135 em op respectieve
lijk 2-10, 27-10 en 25-11, waaruit een ge
zonde ontwikkeling blijkt. Overigens zijn 
deze lengten van bet vel geen betrouwbare 
indicatie voor de werkelijke lengten van de 
slangen door het uitrekken van bet vel. 
Onmiddellijk na bet vervellen wordt met 
grote eetlust gegeten. 8 a 9 dagen voor bet 
vervellen wordt geen voedsel meer genomen. 
Ik neem aan dat v66r 15 septe~ber, in hun 
Hollandse periode, twee vervellingen heb
ben plaats gevonden. 

VOEDSELOPNAME 

Hier sta ik voor een volkomen raadsel. Nim
mer heb ik slangen zo zien vreten als deze 
twee pythons. Ik reken weer vanaf 15 sep
tember aangezien ik van hun Hollandse pe
riode geen gegevens bezit. 
Tussen haakjes de cijfers voor het mannetje. 
Voor de drie vervellingen samen liggen 25 
(24) dagen dat niet gegeten werd. In de pe
riode 15 september - 15 december blijven 
dus als normale dagen over 67 (68). 
In die 67 (68) dagen werd gegeten: 21 (11) 
volwassen veldmuizen, 2 (1) halfwas ratten, 
1 volwassen hamster, 29 (11) volwassen wit
te muizen, 9 (1 0) kuikens van 7 dagen, 4 (8) 
kuikens van 22 dagen. Voor bet wijfje 66 
voederdieren over 35 eetdagen. Voor bet 
mannetje 45 voederdieren over 32 eetdagen. 
Het grote probleem van pythons houden 
bier is dus niet temperatuur en vochtigheid, 
doch bet vullen van de hongerige magen. Ik 
merk nog op, dat ik wegens gebrek aan voe
derdieren de zaak nog Iicht heb geremd. 
Aangezien aile jongen uit dit nest hun weg 
in Holland gevonden hebben is het interes
sant om te horen, hoe een en ander zich bij 
andere liefhebbers ontwikkeld heeft. 
A Is record noteerde ik op 3 december 10 
volwassen witte muizen door bet wijfje ge
geten. Drie dagen later nam ze er weer 4. 
Het is duidelijk dat daar niet tegenop te 

kweken is en ik kweek dan nu ook hamsters 
en marmotten. Witte ratten zijn bier helaas 
onbekend. Het vangen van wilde muizen en 
ratten in leefvallen is ook geen eenvoudigc 
zaak, alhoewei ik er toch in slaag, de dicren 
gedeeltelijk daarmec te voeden. 
Rest te vermclden, dat het mannetje een uit
gesproken voorkeur heeft voor kuikens en 
de laatste maand zclfs gcen knaagdicren 
mecr aankijkt. Het wijfje daarentegen prefe
rcert knaagdiercn, doch neemt eveneens kui
kcns. 

GEWICHT EN LENGTE 

Bij de geboorte matcn de slangen ongeveer 
hO em en hadden ze een gewicht van onge
vcer 100 gram. Thans op 15 december, dus 
na een kleine 5 maanden, meet bet wijfje 
ongeveer 125 em en weegt 1175 gram, het 
mannetje 110 em en 1020 gram. De lengten 
zijn tot op 1 em nauwkeurig, bet meten 
daarvan is overigens geen sinecure. 

EEN HALF JAAR LATER 

Medio juni 1973 ontving de redactie als aan
vulling op dit artikel van de beer M u n n i g 
S c h m i d t het bericht, dat bet wijfje op 
3 juni 3,2 kg woog bij een lengte van onge
veer 1,80 m, het mannetje 3,0 kg bij een 
lengte van ongeveer 1, 75 m. De dieren wor
den nu voornamelijk gcvoed met marmotten 
die ruim 700 gram wegen. De ontwikkeling 
van de dicren, waarovcr de heer M u n n i g 
Schmidt schrijft, verloopt waarschijnlijk 
bijzonder snel. Twee dicren uit hctzclfde 
broedsel die in Utrecht in een tropische ka
mer (22 tot 28°C) eerst met witte muizcn 
en na cnkelc maanden verder met witte labo
ratoriumratten werdcn grootgebracht, wo
gen juni 1973 rond 1,2 kg. 

SUMMARY 

Two specimens of Python sehae, born in 
captivity in Holland, arc growing up in a 
terrarium in Martinique. The development 
of the animals is amazing: at birth, June 
1972, they weighed 100 g; on December 15. 
1972. 1.1 kg: on June 3. 1973. 3.1 kg. 

173 



U. Peters 
Manly, New South Wales, Australia. 

Een soortenrijke herpetofauna vlak bij Sydney 

lngezonden mei 1972. De heer P e t e r s geeft een 
overzicht van de reptielenfauna bij Manly, een voor
stad van Sydney. 
Nederlandse bewerking: A. J. Z wine n berg. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - hagedissen - slangen -
amfibieen - toekomst van het gebied - summary. 

IN LEIDING 

Een bezoeker van de badplaats Manly, een 
voorstad van Sydney (Australie), zal onge
twijfeld ook een bezoek brengen aan ,Do
broyed Head", vanwaar men een schitte
rend uitzicht heeft op de Stille Oceaan en 
op de in- en uitgaande schepen, die tussen 
South- en Northead doorvaren. Dit op 
slechts 3/4 km afstand van een zeer drukke 
straat gelegen punt biedt bovendien uitzicht 
op een 500 m breed en 2 km lang rots
achtig gebied, dat grotendeels begroeid is 
met struiken en bier en daar met wat bo
men. Het is ecbter geenszins een onbe
woond gebied. Niet aileen langs de weg 
er naar toe zien we grote aantallen flatge
bouwen, ook gedeeltelijk in bet miniatuur
bos zelf zijn al woningen verrezen. Des te 
verbeugender is het te kunnen constateren, 
dat ondanks de aanwezigbe~d van de mens 
de herpetofauna bier betrekkelijk soorten
rijk is gebleven. Met een beetje geluk kan 
men onder een langs de straat liggend stuk 
bout of oude doos reeds een blauwtong
skink, Tiliqua scincoides, een gewone beup
potige, Pygopus lepidopus, of zelfs een 
kleine gifslang van de soort Denisonia 
psammophis aantreffen. 

HAGEDISSEN 

Honderd tot tweehonderd meter dieper in 
deze smalle reep bosland is de 20 em lange 
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Ctenotus taeniolatum (fig. 2) de meest 
voorkomende bagedis. Overal ziet men 
deze aantrekkelijke en slanke, met Iengte
strepen getekende skink tussen stenen en 
onder struiken wegflitsen. Hij verschuilt 
zicb onder op de grond liggende stenen. 
Een gravende, zeer verborgen levenswijze 
boudt de drieteenskink, Leiolopisma (Lygo
soma) aequale, er op na. De groengekleurde 
Leiolopisma ( Lygosoma) ocellatum en de 
witgestreepte donkerkleurige Ablepharus 
boutonii virgatus zijn eveneens skinken, die 
zicb onder laag struikgewas ophouden en 
scbuilplaatsen onder weggegooide blikjes of 
afgevallen en vermolmde takken hebben. 
Terwijl de grootte van laatstgenoemde drie 
soorten tussen de 8 en 15 em ligt worden 

Fig. 1. Kaartje van Sydney en naaste omgeving. 



Fig. 2. Ctenotus taeniolatum. Foto: P e t e r s. 

de volgende drie soorten vee! groter. Eger
nia cttninglwmii, die grotendeels van plant
aardigc kost leeft en een lengte van 38 em 
kan bereiken, en Splzenomoplzus quoyii, die 
25 em lang wordt, zijn in rotsspleten !even
de skinken. De derde soort , Egemia wlzitii, 
die nogal variabel van kleur is, moet men 
onder wat gro tere, platte stencn op cen 
zandige ondcrgrond zoeken. Ook dezc 
soort , die ceo wat robustc indruk maakt, 
wordt zo'n 25 em lang. Over hct gehclc 
gcbicd vcrspreid kan me n hicr en daar ecn 
solitair levende blauwto ngskink Tiliqua 
scincoides aantreffen. Dit rotsachtige gc
bied wordt in totaal dus door acht vcrtegen
woordigers van de familie Scincidae be
woond. 

De fam ilic Gekkonidae is met vier soortcn 
vcrtcgcnwoordigd. De meest voorkomcndc 
is de bladstaa rtgekko, Phyllurus platttrus, 
die zich meestal in zeer nauwe spletcn in 
zandstccnro tsen opho udt. De flink ontwik
kelde klauwtjcs s tellen hem in staat zich 
sncl langs ruwc oppervlakken tc vcrplaat
scn. Op dczclfde plaats kunncn we vaak 
ook nog ccn andere Gckko nidae tcgenko-

men, en wei de slechts ca. I 0 em lang wor
dcndc Oedura le.w euri. Hij vc rschuilt z ich 
cchtcr ook dikwijls o nde r stcnen. Mijn 
mecstc belangstclling gaat evcnwe l uit naar 
de imposante dikstaartgekko U1Uierwoodis
aurus (G ymnodactylu.\) milii (fig. 3) met 
zijn rclaticf grote ogcn. Hij neemt met e lke 
schu ilplaats genoegcn. als deze maar scha
duwrijk is en diep in hct struikgewas ligt. 
Daardoor is hct dezc p rachtige geklcurde 
gckko ge lukt zich to t o p hede n in dit rots
achtigc gcbicd t..: ha ndha ven. E nke le weken 
gcleden had ik nog het gel uk onder een 
::;rotc platte zand~teen. die o nder een strui k 
lag en door bladeren nagenoeg geheel aan 
hct oog werd ontt rokken. een volwassen 
paan je aan te treffen. Bcide dicren blekcn 
neg gcheel o ngescho ndcn, d.w.z. dat ze nog 
in hct bczit warcn van hun oorspro nkelijkc 
staart. Het mannetje had een Iengle van 
I 5,4 em en he t vro uwtjc van maar li cfst 
::!0.2 em. 
De vicrde en tevens laa tste Gekkonidac is 
de o nop,·a llendc. doch daarom nict minder 
aantrekke lijkc Dipwdactylus l'illa/us, die niet 
grotcr wnrd t dan H ~~ I 0 em. We vinden 
<.lczc bruingekleurdc gekko bijna ui tsluitcnd 
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Fig. 3. Underwoodisaurus mil II. Foto: Peters. 

onder platte, op wat gro tere rotsblokken 
liggende stenen. 

Van de familie Agamidae heb ik in de bijna 
zes jaren, dat ik dit gebied nu doorzoek, 
slechts eenmaal een ha lfvolwassen exem
plaar van de welbekende baardagame, Am
phiholums barbatus, aangetroffen. Waar
schijnlijk betrof het een uit gevangenschap 
o ntsnapt dier en behoort het niet tot de 
fa una van .,Dobroyed Head". 

SLANG EN 

De famil ie Elapidae, waartoe de proterogly
phe gifs langen behoren, is met twee soorten 
vertegenwoord igd. In de eerste plaats kan 
men er de reeds eerder genoemde, onge
veer I 111 lang wordende Denisonia psam
nwphis aantreffen. Een beet van deze 
blauwgr ijze slang heeft geen erger uitwer
king dan een wespesteek. Daarentegen is 
de tweede soort. Pseudonaja textilis textilis, 
uie een Iengle van 1 m bereikt, voor de 
mens wei degel ijk gevaarlijk. Deze over
wcgend Iicht- tot donkerbruin gekleurde 
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slang is bijzonder snel en behoort tot de 
gevaarlijkste slangen van , Austra lie. Een 
beet is dodelijk indien niet spoedig daarna 
een tegengif kan worden toegediend. Ge
lukkig is Pseudonaja textilis bijzonder 
schuw. Dit is ook de reden waarom hij 
zich, ondanks zijn grootte, in di t drukbe
zochte gebied kon handhaven. Enige jaren 
geleden heb ik hier een ongeveer 150 em 
lang exemplaar van deze soort kunnen ga
deslaan bij het vc rslinden van een volwas
scn blauwtongskink. 
Ecn derde slangensoort, die tot de familie 
Typhlopidae bchoort, krijgt men eveneens 
slechts zelden te zien. Het is de subter
rcstrisch levende Typhlops nigrescens. 

AMFIBIEtN 

Kikkers zijn hier ui terst zeldzaam. Gedu
rcnde deze zes jaren van intensief onder
zoeken kon ik in deze Streck slechts ccn 
soon observercn. en wei de bijzonder tal
rijk voorkomende· Australische schijnpad 
(Pseudophryne australis), die tot de familie 
Leptodact ylidae behoort. 



TOEKOMST VAN HET GEBIED 

Het gaat bier om een bosgebied aan de 
rand van de Stille Oceaan, dat in de rich
ling van de zee sterk stijgt. Waarschijnlijk 
zal men bet wei nimmer geheel bebouwen 
en aileen maar blijven benutten vanwege 
bet prachtige uitzicht dat men er heeft op 
de havenmonding van Sydney. Er is daar
om een goede kans, dat deze kleine herpe
tologische oase te midden van de oudste 

P. Zwart 
Rljksunlversltelt te Utrecht, Facultelt der Dlergenees
kunde, afdeling Zlektekunde Bljzondere Dleren, Bllt
straat 172, Utrecht. 

stad van Australie nog lang behouden zal 
blijven. 

SUMMARY 

The author gives a summary of the herpeto
fauna of a small area near 'Dobroyed Head' 
(Manly, Sydney). During six years of study 
13 species of reptiles (6 seines, 4 geckos, 3 
snakes) and 1 amphibian species were found. 

Ziekten van reptielen VI: deficientieziekten 

Voor het eerst gepubliceerd In 1970, in Diergenees
kundlg Memorandum 17, pp. 125-181. Dlt voor dleren
artsen bestemde tlldschrlft wordt ultgegeven door de 
farmaceutlsche industrle. Het genoemde nummer is 
nlet meer verkrljgbaar. 
Dr. Z w a r t geeft een overzlcht van de ziekten die 
zich blj reptlelen kunnen voordoen en van de gang
bare therapletin. Dlt overzlcht Is nu in zes delen in 
lacerta verschenen. De tekst Is vrljwel dezelfde als 
die In Dlergeneeskundlg Memorandum, hat aantal il
lustraties Is ultgebreld. 
lnhoudsoverzlcht van deze laatste aflevering: alge
meen- gebrek aan vltamine A- rachitis bij schildpad
den - rachitis blj hagedissen - gebrek aan vitamine B -
summary - literatuur. 

ALGEMEEN 

Het is aanbevelenswaardig om bij ieder ziek 
reptiel, waarbij geen sprake is van verwon
dingen, na te gaan of bet regelmatig vita
mineD en mineralen kreeg en of de doserin
gen enigermate overeenkwamen met bet 
licbaamsgewicht van bet dier. 
Wanneer men met gistocal werkt- wat een 
van de weinige preparaten is waaraan geen 
antibiotica zijn toegevoegd - dan kan men 
als minimum en bij wijze van vuistregel wei 
gebiuiken: 1 mg gistocal per 1 gram reptiel 
per dag. 

GEBREK AAN VITAMINE A 

A vitaminose A bij schildpadden komt zeer 
veel voor en is speciaal berucht bij moeras
schildpadden van verschillende geslachten 
zoals Pseudemys, Malaclemys, Clemmys en 
Emys, dus zowel bij Amerikaanse als bij 
Europese moerasschildpadden. 
Uitgesproken avitaminose A bij schildpad
den is gelukkig uitwendig goed te diagnosti
seren. Het belangrijkste klinische symptoom 
is, dat de dieren oedemateuze, sterk gezwol
len oogleden krijgen, waardoor de ogen 
worden dichtgedrukt. Soms is er een kaas
achtige massa onder de oogleden opgehoopt. 
De dieren kunnen dan hun voedsel niet meer 
zien, wei kunnen ze aanvankelijk - als ze 
nog enige eetlust hebben - wat op de reuk 
vinden. Maar ook de eetlust neemt af; de 
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dieren worden gebeel apathiscb en gaan ten
slotte volledig uitgeteerd ten gronde. 
Uit bet histologiscb onderzoek Iaten zicb de 
verscbijnselen beboorlijk verklaren. Opval
lend zijn de bevindingen aan de conjuncti
vea; daar is bet oorspronkelijke eenlagig 
cylinderepitheel omgevormd tot een meer
lagig plaveiselepitheel, waarvan de opper
vlakkige lagen verboornen en afgestoten 
worden. Er treedt een sterke infiltratie op 
van ontstekingscellen in bet afgestoten weef
sel. Het losmazig bindweefsel in bet ooglid 
blijkt sterk oedemateus te zijn; er is daar 
bovendien enige cellige infiltratie. Metapla
sie van bet cylinderepitbeel treedt ook op in 
de afvoergangen van de traanklieren. Dit 
worden dikke gekronkelde pijpen, gevuld 
met detritus. Soortgelijke veranderingen ziet 
men in de traanklieren ( deze liggen in de 
orbita, mediaal en lateraal tegen de oogbol). 
In de traanklieren ontstaan door metaplasie 
van bet epitbeel, daarop volgende afstoting 
van verboornde cellen en door infiltratie van 
ontstekingscellen, flinke opbopingen van een 
kaasacbtige substantie. Dergelijke opbopin
gen kan men soms al met bet blote oog zien 
bij bet uitprepareren van traanklieren. 
Metaplasie kan ook optreden in de afvoer
gangen van bet pancreas, in niertubuli, ver
zamelgangen in de nieren en in de ureteren. 
Waarscbijnlijk zijn vooral de verstopping 
van afvoergangen van bet pancreas en de 
belemmerde nierfunctie van invloed op de 
eetlust en de algemene toestand (Zwart, 
1966, E I k an et al., 1967). 
Tberapeutisch geeft men vitamine A. Als 
men de kip als uitgangspunt voor de be
boefte neemt, komt men op een dagelijkse 
beboefte van omstreeks 40 I.E. vitamine A 
per dag voor 100 gram moerasscbildpad. 
Aangezien bet vaktecbniscb bereiden van 
een verdunning van injicieerbare vitamine 
A-preparaten op oliebasis grote problemen 
oplevert, zal de dierenarts zicb voor injecties 
moeten bedienen van met water of pbysio
logisch NaCl verdunde, in water oplosbare 
vitamine A-preparaten. Per os kan men olie
acbtige concentraten gebruiken die met neu
trale olie worden verdund (een bruikbare 
verdunning is er een van 100 I.E. vitamine 
A per druppel; daarvan kan men een scbild
pad van 25 gram enige weken een druppel 
per dag geven zonder dat men ernstig met 
intoxicaties beboeft te rekenen). Tegelijker-
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tijd kan men de ogen indruppelen met vita
mine A in olie. Door verse lever te voeren 
kan men op elegante wijze vitamine A toe
dienen. 
In gevallen dat de ziekte niet al te ver is 
voortgescbreden en de dieren nog wat eten, 
kan men dan na 10 tot 14 dagen zien dat 
de kaasacbtige prop onder de conjunctivae 
wegspoelt. De resterende zwelling verdwijnt 
daarna binnen enkele dagen. 

RACHITIS BIJ SCHILDPADDEN 

Osteomalacie bij scbildpadden is in zijn zui
vere vorm als vitamine D-gebrek tot nog toe 
niet af te scbeiden van de combinatie met 
calcium- en/of fosforgebrek. Men spreekt 
kliniscb van rachitis en bedoelt daarmee een 
aandoening waarbij vooral verweking van 
bet rugpantser opvalt. 
Dieren die daaraan lijden (en dat kunnen 
zowel moera&- als landscbildpadden zijn) 
hebben een scbild dat veelal reeds. bij ge
ringe druk wat meegeeft. De patienten zijn 
vaak apatbiscb, eten weinig, bewegen zicb 
sloom. Het blijkt dat dergelijke dieren her
haaldelijk bet sJacbtoffer worden van long
ontstekingen. 
Als de aandoening langdurig bestaat, kun
nen er misvormingen van bet pantser optre
den. Vooral bij moerasscbildpadden is dat 
opvallend doordat er balverwege de rug een 
diepe knik overdwars kan ontstaan. 
Bij sectie ziet men aan de binnenzijde van 
bet pantser dat zicb daar putjes in bet bot 
bevinden; bet bot is plaatselijk opgelost en 
als gebeel bovendien dunner geworden. In 
extreme gevallen kunnen de beennaden vrij
wel losraken. Er is een duidelijke osteopo
rose. 
De schedel kan dezelfde verscbijnselen ver
tonen, waar:door deze wat week en slap 
wordt. 
Tberapeutiscb kan men rijkelijk vitamine D 
en calcium plus fosfor geven (liefst in de 
vorm van een multivitaminen-mineralen
preparaat). Met gi~tocal krijgt men zeer be
boorlijke resultaten; werkelijk barde scbil
den kregen wij ecbter pas met carnicon 
(Fa. Trouw, Putten). 
Bij moerasscbildpadden die vroeger rachitis 
bebben gehad ziet men, bebalve de knik in 
bet rugscbild, bovendien dat de afzonder-



Fig. 1. Phelsuma llneata. Osteomalacia met ontkal
king van het skelet, korter worden van de onderkaak 
en overvulling van de kalkzakjes (sterretjes). Onge
veer drie maal vergroot. Foto: Z w a r I. 

lijke hoornschilden omhoog puilen zodat het 
dier een 'knobbelig' uiterlijk krijgt. Dit feno
meen zagen wij niet bij landschildpadden. 

RACHITIS BIJ HAGEDISSEN 

Ano/is en Phelsuma kunnen door tekorten 
aan vitamine D en aan calcium en fosfor 
gaan lijden aan beenverweking. He t bot 
lost daarbij op ; men ziet histologisch een 
toegenomen aantal osteoclasten. 
De duidelijkste veranderingen zijn te zien 
aan de schedel. Daarbij is het vooral de 
onderkaak die slap wordt, zodat de dieren 
moei lijk kunnen eten. In uitgesproken ge
valle n, bv. bij jonge dieren uit eigen kweek, 
ziet men wei eens dat de onderkaak korter 

blijft dan de bovenkaa k (fig. 1). Tenslo tte 
gaat de verweking van de kaak zover dat 
als het diertj e over de grand schuift , de 
onderkaak naar achteren klapt. De paten 
raken eveneens ontkalkt zodat de bewegin
gen traag worden en er geen grate sprongen 
meer gemaakt kunnen worden. 
Waarschijnlijk treedt er een secundaire 
hyperparathyreoidie op met mobilisatie van 
kalk uit het skelet. Er vindt afzetting van 
kalk in de nieren plaats en de zgn. kalkzak
jes in de hals kunnen ste rk gevuld zijn, zoda t 
zij als witachtige bobbels aan de ventrolatc
rale zijden van de hals door de huid heen
schcmeren (fig. 1). 

Bij de greene leguaan ( /gua1w iguana) uit 
zich hct gcbrck aan vitaminc D, calcium en 
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fosfor weer andcrs. Klinisch ziet men dat 
de patienten het wat slechter doen, zij groei
en niet of nauwelijks, liggen veel, bewegen 
zich traag, schuifelen praktisch mr t de buik 
over de grond. Af en toe kan I'~ ·n Iichte 
spasmen van de poten zien. Er tr ... den ge
makkelijk fracturen op. 
Bij nader onderzoek blijkt dat zich in een 
aantal spontane gevallen rondom de bollen 
van de poten (vooral femur en humerus, 
maar ook de bollen van ondera rmen en 
onderbenen) verdikkingen hebben gevormd 
(fig. 2) die door de huid en spieren heen 
voelbaar zijn (voorzichtig wegens risico van 
frac turen). 
Histologisch blijken de verd ikkingen te be
staan uit een manchet, die door het pe riost 
wordt gevormd. De manchet bestaat uit een 
buitenste laagje van bindweefsel, een d ikke 
middenlaag van kraakbccn en een binnen
laag van bindwccfsel, at of niet met cys
tcuze holten crin . 
l nd ien e r geen therapie wordt ingesteld, gaan 
de die ren onherroepe lijk dood; ze vermage
ren ste rk, gaan o p ' t laatst meer drinken en 
te ren weg. 
Past men een adequate therapie toe dan is, 
mils de tocstand door een irreversibele hy
perpa rathyreoidie niet hopeloos is gewor
den, een rcdelijk herstel mogclijk. Door toe-

Fig. 2. Iguana Iguana. Door osteomalacia (rachitis) 
ontstonden woekeringen (korte pijl) rondom het oor
spronkelijke bot !lange pijt) van het opperarmbeen. 
Ellepijp en spaakbeen zijn evoneens beiderzijds ver
dikt. Foto : Z w a r t. 
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dienen van een multivitaminen-mineralen
preparaat, bv. gistocal in een dosis van mini
maal 1 mg per gram dier per dag, kan in 
gevallen die bijtijds behandeld worden na 
3 tot 6 weken een goed resultaat worden 
bereikt. De dieren worden levendiger, be
wegen zich beter en gaan weer groeien (en 
vervellen). 
Histologisch z iet men een verbening van de 
kraakbeenmanchet. Er ontstaa t een ring van 
spongieus been met mergholten buiten om 
de oorspronkelijke cortex (die soms echter 
geheel verdwencn kan zijn). Tenslotte kan 
het proces tot rust komen en wordt er buiten 
om het spongieuze weefsel weer een meuwe 
dunne cortex gevormd (Z w a r t et at. , 
1969). 
De preventie bestaat uit het verstrekken 
van een multivitaminen-mineralenprepa raat 
(geeft men daarvan ongeveer de helft van 
de aangegeven dosering, dan ziet men mo
gelijk cen fragilitas osseum, maar dan ont
staan er nog geen beenmanchetten). 

JODIUMGEBREK 

Door jodiumgebrek kunnen bij reptielen af
wijkingen aan de schildklieren worden ver
oorzaakt. In sectiemateriaa l kan men ver-



Fig. 3. Anolls sp. Door jodiumgebrek vergrole schild
klleren zijn de oorzaak van de knobbel aan de hals. 
Het diertje was benauwd door druk op de luchlpiJp. 
Ongeveer vljf maar vergroot . Foro : Diergaarde Bl ijdorp. 

scheidene malen tekenen van acuut jodium
gebrek vinden. D aarbij zie t men a llereerst 
het epitheel van de schildklierfollikels hoog 
worden; het kan derma te prolifereren, dat 
het in plooien komt tc liggen. Later kan men 
zien dat er secundaire follikeltjes ontstaan, 
die afgesnoerd kunnen raken. 
In chronische gevallen kunnen regelrechte 
kropgezwellen ontstaan, die vooral opvallcn 
bij de hagedissen doordat daarbij de schild
klieren in de hals la ngs de trachea gelocali
seerd zijn (fig. 3) . Bij schildpadden ligt hij 
in de mediaanlijn aan de hartbasis binnen 
het schild en bij slangen even craniaal van 
hct hart, in de lichaa msholte). 
De chronische krop is geheel vergelijkbaar 
met die van de mens, met enkele enorm gc
dilateerde follikels, waarin papillen van epi
theel profilerere n naast kleine, misvormde 
follikels . D e schildklier kan dan enorm groot 
worden, zo zelfs dat een diertje het benauwd 
kan krijgen door druk op de trachea. Derge
liji<e beelden zagen wij vooral bij Anolis. 
Therapeutisch staat de dierenarts praktisch 
machteloos. Operatieve verwijdering is, door 
de grote bloedvaten in dat gebied, zeer ris
kant ; bovendien zijn de patienten veclal zeer 

kleine diertjes (anolissen van 8 tot 15 gram). 
Prophylactisch ka n men jodium geven. Dit 
is echter wat moeilijk doordat de paticnten 
zo klein zij n; men zou af en toe. bv. ccn maal 
per 14 dagen, een klein beetjc lugol in de 
waterbak kunnen doen. I ndien men als vita
minen-mineralenmengscl voor / f 110/is en 
l'helm11w carnicon of gis tocal gebruikt. dat 
met wa t honi ng op een blad kan worden 
gesmeerd. geeft men tevens jodium. \V a I
I a c h ( 1969) beveelt aan het voedsel aan 
te vullen met 0.511/o gejodccrd kcukcnzout. 

GEBREK /\AN V IT/\M INE B 

Dczc zijn tot nog toe nauwelijks gediagnos
tiscerd , laat staan ve rde r gedifferentieerd. 
Bij paresis van leguanen i ~ wei gedacht aan 
vitamine U, -deficicntie. Fi s h er ( 19571 be
schrij ft parese n die in ve rschillendc gradcn 
bij groene leguanen en teju·s voorkwamen 
en die gunstig reageerden op injectics met 
vitamine 13-complex. Men zag dat 90"'" der 
d ie ren in twee weken opknapte. doch daar
na geleidelijk weer afzakte. 
/\an on\ werd cenmaal een groene leguaan 
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getoond, die sterk paretisch was en waarvan 
de anamnese vermeldde, dat een soortgelijkc 
toestand een jaar tevoren gcheel opgeheven 
was na een injectic met vitaminc B-complcx. 
Voorts blcck uit de anamncse, da1. ,!it dier 
rauwe zeevis kreeg gevoerd, aangezien hij 
vices van zoogdicren wcigcrdc. Hct is denk
baar dat in dit geval bet vitaminc B1 uit de 
toegediendc gistocal vernictigd wcrd door 
thiaminase uit de rauwe visscn. 

SUMMARY 

Deficiencies arc apt to occur in reptiles. 
Locally obtainable multivitamin prepara
tions may be dosed in quantities which 
conform minimum requirement of the non
cgglaying half-grown chicken. 
Avitaminosis A is essentially the cause of 
ocular disease in young terrapins. Debilitated 
terrapins with eyes swollen and closed by 
edema and inflammation of the eyelids arc 
clinically demonstrating this deficiency. In 
early stages of the disease the animal still 
has some apctite. In these cases supplying 
of relative large amounts of a vitamin A 
containing multivitamin-mineral preparation 
may result in complete cure within a fort
night. When an animal refuses to eat, 
vitamin A can be dosed per os as drops or 
by injection. 
Osteomalacia in terrapins is generally a 
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combination of deficiency in vitamin D and 
in calcium and phosphorus. The carapax 
becomes decalcified and weak. Therapy with 
multivitamin-mineral preparations is effec
tive. 
Osteomalacia in geckos results in extreme 
decalcification of the bones. Rubbery bones 
of the skull and shortening of the lower 
check (fig. 1) are the principal clinical 
manifestations. Overfilling of the· chalksacs 
in Phelsuma is attributed to hyperpara
thyreoidy and consequent mobilisation of 
calcium from the sceleton to these sacs. 
In iguanas the osteomalacia manifests itself 
by thickening of the long bones (fig. 2). Here 
too therapeutic and prophylactic application 
of sufficient (the above mentioned chicken 
dose) vitamin-mineral preparation is essen
tial. 
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Kort verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 7 april 1973 

Nadat de voorzitter de vergadering in een goed 
gevulde zaal had geopend, had hij allereerst de 
plezierige taak om onze oud-voorzitter, de heer 
D. P. v a n W ij k, een geschenk aan te bieden, dat 
de dank van de vereniging symboliseerde aan de 
man die sinds de oprichting verschillende belang
rijke functies binnen de vereniging vervulde en die 
al die tijd een belangrijke stuwende kracht was. 
Vervolgens gaf hij een kort overzicht van de stand 
van zaken. De vereniging bloeit, de werkgroepen 
floreren, nieuwe werkgroepen ontstaan, er is aile 
reden tot optimisme. 
Tenslotte richtte hij woorden van dank tot de men
sen, die zich in het afgelopen jaar veel moeite 
hebben getroost om te zorgen, dat de verenigings
publikaties steeds op tijd en perfect verzorgd de 
deur uitgingen: de heren Foe k em a, Jacobi, 
Ned e r me ij e r en S chI Cater. Een warm ap
plaus ward hun deel. 

De notulen van de vorige ledenvergadering en het 
jaarverslag van de secretarls (vorig nummer afgedrukt) 
warden zonder discussie goedgekeurd. Het werk van 
de penningmeester: rekening, balans en begroting 
lokte enkele vragen uit, kreeg evenmin kritiek en 
oogstte veel dank. Het voorstel de contributie tot 
f 35,- (jeugdleden 1 25,-) te verhogen vond veel 
begrip bij de aanwezige leden: het is duidelijk, dat 
de contributie een inflatiecorrectie moat ondergaan. 
De inning van contributies bij leden, die te laat be
talen, geeft de penningmeester veel werk en de 
vereniging veel kosten. Daarom werd besloten een 
premia te stollen op hat tijdig betalen van de con
tributie. Wie v66r 1 januari betaalt mag 1 5,- van 
de bovengenoemde bedragen aftrekken. 

Daarna volgde de bestuursverkiezing: de heren 
F o e k e m a en M e ij e r waren aan de beurt om af 
te treden, de heer F o e k e m a stelde zich herkies
baar, de heer M e ij e r niet. Tegen de kandidatuur 
van de heer F o e k e m a als redacteur waren geen 
tegenkandidaten ingebracht, evenmin tegen de kan
didatuur van de heer B I a a u w voor de functie 
van eerste secretaris. Voor de vacante functie van 
tweede secretaris waren twee kandidaten gesteld, de 
heren 0 u a r t e I en V a n W o e r k o m. Het bestuur 
stelde voor de heer 0 u a r t e I te benoemen. De ver
gadering ging akkoord. 
De behandeling van dit agendapunt werd afgesloten 
met de aanbieding van een geschenk aan de heer 
Me ij e r, die 15 jaar bestuurslid is geweest. Zijn 
benoeming tot lid van verdienste werd door de ver
gadering met applaus bevestigd. Mevrouw M e ij e r 
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dcelde in de hulde. 

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren 
Me ij e r1 A e ijs t en V e r h a art en de royements
commissle uit de heren V a n 0 y e n en V a n 
E g do m. 

Vervolgens bracht de heer B e r g m a n s verslag 
uit van de werkzanmheden van de commissie 'be
dreigde diersoorten'. Hij maakte nog eens duidelljk, 
dat de problemen niet eenvoudig op te lassen zijn 
en dat de activiteiten in de eerste plaats gericht 
moeten zijn op het uitoefenen van druk op de 
overheid, opdat wettelijke maatregelen m.b.t. import 
en handel op door ons gewenste wljze tot stand 
kcmen. Het is noodzakelijk dat voortdurend nage
gaan wordt, welke ontwikkelingen er bij de overheid 
en in het veld plaatsvinden om op de juiste wljze 
te lmr.nen reageren. Daarom besloot de vergadering 
de commissie 'bedreigde diersoorten' permanent te 
maken. Uit de vergadering kwamen nog enkele sug
gesties, waarmee de commissie wellicht haar voor
deel kan doen. 

De heer Sp a r r e b o o m kreeg voor zljn artikelen 
over Bomblna de prijs voor het baste artikel in 1972 
in Lacerta. De hear F o e k e m a zette zaer overtui
gend uiteen, welke argumenten mede de keuze op 
de twee artikelen van de heer S p a r r e b o o m 
hadden doen vallen: de aandacht voor het dier in de 
vrije natuur en voor zijn voortplanting in gevangen
schap. 

Tijdens de rondvraag hield de heer E n s i n c k een 
bewogen pleidooi voor een actie tegen natuurver
woestende industrialisatieplannen in noordelijk Zuid
Limburg. Hij vroeg medewerkin~ van werkgroeps
bestuurders voor een handtekenmgenactie. 

Na een pauze met veel geanimeerde gesprekken· en 
een levendige handel in (niet bedreigde) dieren hield 
de heer D. H i I I e n i u s improviserend een lezing 
over eilandbewoners. Vervolgens hield de heer A. 
v a n d e n N i e u w e n h u i z e n een met sublieme 
dia's verzorgde voordracht onder d~ titel: 'Een aqua
rium over het terrarium', die ook wat het gesproken 
woord betreft erg boeiend was. De aanwezigen staken 
hun waardering niet onder stoelen of banken. Om half 
zes konden leden en· bestuur terugzien op een ge
slaagde dag. 

Utrecht, april 1973. 
0. H. B I a au w, secretarls. 


