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Bij dit blad behoon mededelingenblad XIII, nr. 3 

Het geslacht Polychrus 

Ingezonden: november 198 1 

IN LEIDING 
De Ieden van het genus Polychrus hebben 
me altijd sterk geboeid. Een tiental jaren 
geleden waren deze dieren sporadisch te 
koop in de handel. Heden worden ze 
practisch niet meer aangeboden omdat de 
dieren zeer snel sterven (gewoonlijk na I a 
2 maanden). Natuurlijk is hiervoor een 
reden en deze reden wilde ik vinden om er 
mogelijk iets tegen te ondememen. De 
beschikbare literatuur is zeer beperkt. De 
gedane bibliografische studie leverde 
practisch niets op, enkele uitzonderingen 
daargelaten. 
Graag wil ik de literatuurinformatie en de 
door onze studiegroep opgedane ervaring 
combineren om zodoende deze groep van 
dieren wat meer in het daglicht te stellen. 
Het zijn ideale terrariumdieren voor een 
tropisch regenwoudterrarium . Ze vemie
len geen planten omdat het vrij rustige 
dieren zijn en zeer verdraagzaam voor 
eventuele andere dieren . Het is echter niet 
aan te raden ze met andere dieren samen te 
houden omdat ze schuw zijn en dan zeer 
dikwijls wegkruipen . Met kikkers gaat het 
echter goed omdat ze beide een niet over-

!append gedrag vertonen (kikkers zijn 
meestal nachtdieren en Polychrus is een 
dagdier). 

SOORTENOVERZICHT 
Het genus Polychrus behoort tot de familie 
Iguanidae (leguanen) voorkomende in 
Zuid en Centraal Amerika. Het zijn 
bewoners van de aldaar veelvuldig voor
komende tropische regenwouden. Er zijn 
vijf soorten bekend, waarvan een soort 
twee ondersoorten telt. De voorkomende 
soorten zijn: 
Polychrus acutirostris: Zuid Brazilie, 
Uruguay, Paraguay, Argentinie en oost
Bolivie 
Polychrus femora/is: Laaglanden van 
zuidwest Ecuador. 
Polychrus gutturosus spurrellii: Lage 
regenwouden van noordwest Ecuador en 
Colombia 
Polychrus g. gutturosus: West Ecuador, 
noord Colombia, Costa Rica en Nicaragua 
Polychrus liogaster: Bolivie, Peru en oost 
Brazilie 
Polychrus marmorallls : Amazone-bek
ken, Venezuela 



Matentabcl P. 
marmora Ills en P. 
acutirostris. 
Lengtes in mm. 
gewicht in gram. 
+ zijn litcratuur
waarden.- zijn 
cigcn waar
nemingen. 
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DETERMINA TIET ABEL 
1. Schubben van de flank grater dan 

schubben op de rug en gescheiden door 
kleine granulen. (3) 

2. Schubben van de flank niet grater dan 
de schubben op de rug, niet gescheiden 
door granulen, tegen elkaar liggend. (4) 

3. Minder dan twaalf porien op de dij, de 
rugschubben duidelijk gekield 
P. acutirostris. 
Meer dan 15 pori en op de dij, de 
rugschubben weinig of niet gekield 
P. femora/is. 

4. Lage kam, bestaande uit opstaande 
schubben, onder de kop van de keel tot 
de ~oorpoten. (6) 

5. Geen lage kam van opstaande schubben 
tussen de kin en de keel. 
Borst- en buikschubben gekield 
P. marmoratus 
Borst- en buikschubben niet gekield 
P. liogaster 

6. Afgeronde ooghoek, de borstschubben 
niet of zeer weinig gekield 
P. gutturosus spurrellii. 

soort gesl staart kop+ 
romp 

P. marmoratus m 330 122 
P. marmoratus v 321 148 
P. marmoratus m 290 105 
P. marmoratus v 295 124 
P. marmoratus v 310 129 
P. marmoratus m 365 145 
P. marmoratus m 340 135 
P. marmoratus m 300 125 
P. marmoratus m 345 135 
P. marmoratus v 320 140 
P. marmoratus v 290 125 
P. acutirostris m 228 120 
P. acutirostris v 271 154 

gemiddeld 
P. marmoratus m 328 128 
P. marmoratus v 307 133 

Hoekige ooghoek, borstschubben sterk 
gekield, soms twee- of drielobbig, in 
het algemeen eenlobbig. 
P. gutturosus gutturosus. 

Volgens de literatuur worden deze boom
bewonende leguanen ongeveer 45 em 
lang, tweederde wordt door de staart in
genomen. Onze eigen meetresultaten 
worden in de tabel vermeld. Hieruit blijkt 
het verschil tussen P. marmoratus en P. 
acutirostris, alsmede het verschil tussen 
de sexen wat afmetingen en verhoudingen 
betreft. 

VERKLEURING 
De dieren, vooral P. marmoratus, verto
nen een soortgelijk gedrag als kameleons. 
Ze veranderen van kleur, athankelijk van 
uitwendige factoren. Bij P. marmoratus 
zijn vooral lichtintensiteit, temperatuur en 
gemoedstoestand de kleurveranderende 
factoren. De literatuurgegevens zijn i_n 
overeenstemming met onze terrarium
waarnemingen. 

totaal % staart gewicht lit 

452 73,0 - + 
469 68,4 - + 
395 73,4 - -
419 70,4 2Q,5 -
439 70,6 51,0 -

510 71,6 34,2 -

475 71,6 35,2 -

425 70,6 23,8 -
480 71,9 31,8 -

460 69,6 26,7 -
415 69,9 26,7 -
348 65,5 - -

425 63,8 - -

456 71,9 31,2 
440 69,8 28,1 



De kleur onder 
verschillende 
omstandigheden. 
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Factoren 
l0°C 
22-25°C, danker 
22-25°C, Iicht 
30-32°C, Iicht 
35-40°C, Iicht 

Normale gemoeds-

Verkleuring 
geen verkleuring 
heldere kleur 
donkere kleur 
heldere kleur 
nog lichtere kleur; 
sperren bek open: te 
warm 
zeer Iichte kleur, 
letale temperatuur 

toestand donkere kleur 
Angst, drift, parings-
gevechten, sexuele 
opwinding heldere kleur 

Volgens de literatuur zouden dieren die 
langere tijd in gevangenschap hebben 
doorgebracht, veel langzamer van kleur 
wisselen dan dieren uit de natuur. Na een 
jaar gevangenschap was dit bij ons nog 
niet te merken. Waarschijnlijk speelt de 
biotoopnabootsing en het terrarium hierbij 
een grote rol. Enkele dagen voor en ge
durende de vervelling, die aile 2 a 3 
maanden plaatsvindt, is de verkleuring 
praktisch niet te zien. Na de vervelling, die 
in stukken gebeurt, is de kleurverandering 
het hevigst. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Het geslachtsonderscheid is zeer moeilijk. 
Waarschijnlijk kan het percentage dat de 
staart inneemt van de totale lengte enige 
aanduiding verschaffen. Bij .de mannetjes 
zou deze verhouding altijd groter dan 70% 
moeten zijn en bij de vrouwtjes kleiner dan 
70%. Van de elfdieren die wij gemeten 
hebben had slechts een waarschijnlijke 
vrouw een verhouding van 70,4% voor 
aile andere voldeed de 70% grens. 
Volgens de literatuur zou bij de mannetjes 
de grootste teen van de achterpoot naar 
voren gestrekt de schouder bereiken, bij de 
vrouwtjes zou dit niet het geval zijn. Onze 
waarnemingen waren dat dit bij geen enkel 
dier het geval was, zodat wij dit onder
scheid, althans voor P. marmoratus, 

moeten verwerpen. Wei is bekend dat de 
mannelijke dieren gedurende de maand 
september een kleine kam zouden ontwik
kelen en dat de oksels een oranje kleur 
vertonen tot aan de knieholte. AI onze 
mannelijke exemplaren vertoonden een 
licht-oranje kleuring in de liezen. De 
dieren hebben een kleine witte keelzak en 
volgens ons is de keelzak van de man
nelijke exemplaren grater dan die van de 
vrouwelijke exemplaren. 

ALGEMEEN GEDRAG 
De dieren kunnen zeer goed zwemmen. 
Bij het zwemmen blijven ze aan de opper
vlakte en duiken nooit. Ze zwemmen met 
kronkelende bewegingen van het lichaam, 
de voor- en achterpoten naast het lichaam 
gedrukt en naar achteren gestrekt. De 
dieren zitten graag in de zon; zelfs als de 
door de zon beschenen plaatsen minder 
warm zijn verplaatsen ze zich toch met de 
zon mee. Het geeft de indruk dat ze het 
spectrumverschil tussen zonlicht en kunst
licht weten te detecteren. Dit verschijnsel 
is ook bij andere reptielen al waargeno
men. 
De dieren vertonen een eigenaardig gedrag 
dat te maken heeft met luchtvochtigheid. 
Bij een temperatuur van 27 a 30°C 
sperren ze de bek open als de vochtigheid 
lager dan 30% wordt. Tussen 30 en 70% 
lijkt alles normaal, hoven de 80% neemt 
hun agressie sterk toe. Ze zetten hun 
keelzak op, knikken met hun kop en bijten 
naar voorbijgangers. Dit wijst waarschijn
lijk daarop dat bij vochtigheden hoven de 
80% de dieren hun normale territorium
gedrag terugkrijgen. Als dit zo is moeten 
de dieren om ze optimaal te houden een 
luchtvochtigheid van minimaal 80% heb
ben bij temperaturen van 27 a 30°C. Dit 
komt overeen met de biotoopgegevens uit 
de literatuur. 
De dieren zoeken steeds de hoogste plaat
sen in het terrarium op. Ook verschuilen ze 
zich graag enkele uren per dag in spleten of 
holen. Ze rusten dan uit. Ook dit is gekend 
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van andere reptielen. Volgens de literatuur 
zouden de meeste reptielen zich eerst ge
borgen en veilig voelen als ze in een hoi of 
spleet kunnen kruipen die hun lichaam aan 
verschillende kanten raakt. Hier zouden de 
dieren volledig tot rust kunnen komen wat 
hen ten goede zou komen en eventuele 
stress zou kunnen wegwerken. Dit ver
schijnsel is vooral gekend bij slangen. Het 
is daarom aan te raden op de hoogste 
plaatsen in het terrarium zulke schuil
plaatsen in te richten. Dit kan gemakkelijk 
door in de achterwand plastic buizen van 4 
a 5 em diameter te verwerken. De buizen 
kunnen gecamoutleerd worden met kurk
schors. De dieren zullen er dankbaar 
gebruik van maken. 

VOORTPLANTING 
Waarschijnlijk planten de dieren zich het 
ganse jaar door voon . Volgens de litera
tuur zijn er drach tige vrouwtjcs gevonden 
en e iafzettingen waargenomen in januari , 
juli, augustus en september. Eveneens 
volgens de literatuur zou het legsel I 0 tot 
14 lederachtige eieren bevatten, 20 mm 
lang en II mm dik. Ze zouden hoekig van 
vorm zijn en een grijsblauwe kleur heb
ben. Van twee gckregen drachtige vrouw-

tjes hebben wij, nadat zein november ge
storven waren bij dissectie de eieren ver
wijderd. Onze waarnemingen zijn dat het 
witte langwerpig gegroefde en geribde 
eieren zijn. De eieren, 16 stuks, waren 
gemiddeld 25,4 mm lang, 10,6 mm breed 
en wogen I ,889 gram. De eieren zouden 
bij het uitbroeden na ongeveer I 0 weken 
moeten uitkomen (bij 27-30°C). 
Het ene vrouwtje had vijf eieren bij zich, 
het andere elf stuks. Waarschijnlijk is het 
I age aantal van vijf te wijten aan een eerste 
dracht van het vrij kleine vrouwtje. 
Bij de dissectie zijn ook de eieren en dieren 
gewogen zodat men een indruk krijgt van 
de gewichtsverdeling. · 
De resultaten zijn in onderstaande tabel 
vermeld. 

Totaal gewicht 
Gewicht van de eieren 
Aantal cieren 

vrouwtje I 

29.48 g 
8.9 15 g 
5 

G~wil:ht van het vrouwtje 20,56 g 
Perc . c icren/ lichaarn 30.2 % 
Gemid. gcwicht c icrcn I . 783 g 

I 

vrouwtje 2 

5 1,0 1 g 
2 1.315 g 
II 
29,695 g 
41.8 % 

1,937 g 

Waarschijnlijk heeft vrouwtje 2 de eieren 
te lang opgehouden, waardoor het gewicht 
is toegenomen en afzetten daarna niet 
meer moge lijk was. Legnood is nog steeds 
een veelvuldig voorkomende doods oor
zaak bij pas ge.imponeerde drachtige 
dieren. Er bestaan nu enkele mogelijke 
ingrepen die verlossing zouden kunnen 
brengen, bijvoorbeeld een injectie met 
calcium. Volgens de literatuur werden in 
juli en oktober dieren gevangen die slechts 
kleine eieren bevatten. In januari en au
gustus werden vrouwtjes gcvangen d ie 
zeven en acht volg roeide eicren bcvatten. 
Verder zijn nog vangsten van vrouwtjes 
bekend met zeven en elf eieren, zodat als 
we het gemiddelde nemen van aile ver
melde aantallen e ieren, we mogen bc
s luiten dat P. murmoratus waarschijnlijk 
gemiddeld acht eieren legt. 
Het kle inste in de natuur aangetroffen dier 
was zes em lang, waarschijnlijk pas uitge
komen, in de maand o ktober. Uit de totale 



Polychms spec. gegevens van de gevangen vrouwtjes en de 
Foto: ZUURMOND. gegevens van ge"importeerde dieren 

mogen wij besluiten dat de voortplantings
tijd van P. marmoratus waarschijnlijk 
tussen half j uli en half januari ligt. Aile 
vrouwtjes met e ieren, met de voortplan
ting samenhangende veranderingen bij de 
mannetjes en jonge dieren werden gevon
den binnen deze periode. Als men deze 
periode vergelijkt met de regenval- en 
temperatuurskurven voor de Ianden van 
herkomst is dit het natte jaargetijde, 
vochtiger en warmer dan het droge jaar
getijde, dat van half januari tot half juli 

46 loopt. 

ZIEKTEN 
Polychrus vertoont een ziekte met een 
specifiek karakter. De normaal roosrode 
tong wordt vaaJ-bleek. Dit duidt op een 
aandoening. We hebben dit opgemerkt als 
symptoom voor verschillende ziekten. De 
door mij gehouden dieren hadden aile in 
het begin een hevige flagellatenbesmet
ting; de dieren waren mager, lusteloos. 
Het hun gedwangvoederde voedsel werd 
uitgebraakt. De uitwerpselen waren glazig 
en slijmerig. Soms zaten de d ieren met de 
ogen dicht. 
Deze besmetting kan succesvol behandeld 
worden met flagyl. De dieren werden 5 
dagen lang gedwangvoederd met een 
mengsel flagyl, 30 mg/kg en colistine 60 
mg/kg. Na de 5e dag waren de uitwerp
selen flagellaten vrij. 
De reden waarom Polychrus zo veelvuldig 
sterft in de eerste maanden van zijn ge
vangenschap, is volgens mij terug te 
brengen to t enkele algemeen gekende en 
minder gekende oorzaken, namel ijk 
I) de dieren eten niet zelfstandig 
2) mogelijke vatbaarhe id voor flagellaten

besmetting, wegens ondervoeding. 
3) defic ientie-ziekten, waardoor de nieren 

vrij slecht werken. 
Als deze oorzaken verholpen kunnen 
worden kan Polychrus vrij eenvoudig in 
het terrarium gehouden worden tot grote 
voldoening van de houder. Uitwendige 
parasieten zijn bij Polychrus nog niet gere
g istreerd en ook door mij niet waarge
nomen. Wei is uit de literatuur bekend dat 
Polychrus drager kan zijn van enkele 
protozoaire parasieten. Er is echter niets 
bekend van een bij Polychrus voorko
mende ziekten. 

YO EDSEL 
Aangezien onze dieren in het begin niet 
aten, hebben wij vele soorten voedsel 
aangeboden en gedwangvoederd. Nadat 
ze zelfstandig waren gaan eten zijn we dit 
blijven doen zodat we wat eet- en drink
gewoonte aangaat toch een conclusie 
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kunnen trekken. 
Uit de literatuur is bekend dat Polychrus 
een insekteneter is die ook scheuten van 
planten, bloemen en zaden lust. De op
gedane ervaring heeft ons het volgende 
geleerd. Zeer gretig worden wasmotlar
ven, wasmotten, meelwormpoppen, rup
sen, inheemse sprinkhanen, regenwormen 
en naaktslakken genuttigd. Minder gretig 
worden kevers, vliegen en Afrikaanse 
treksprinkhanen gegeten. Mieren, meel
wormen, krekels en fruit worden gewei
gerd. 
De dieren drinken zeer veel gesproeid 
water van de achterwand, takken en bla
deren. Als dit niet voorradig is, drinken ze 
ook van het vijverwater. Ze drinken soms 
ook aan een druppelaar, maar meestal van 
bladeren waar de druppels op vallen. 
Toen de dieren eenmaal zelfstandig aten, 
hebben we eens bijgehouden wat er ge
middeld aan voedsel in het terrarium 
verdween over een periode van ongeveer 
acht maanden. De getallen zijn omgere
kend per dier, per maand. 
150 middelmatig grote, inheemse sprink
hanen, 284 wasmotten, 5 wasmotlarven, 5 
regenwormen, 2 rupsen, 14 volwassen 
sprinkhanen (Afrikaanse) en 4 meelwor
men. 
Volgens de literatuur zijn het zeer matige 
eters, wat onze ervaring niet is gezien de 
bovenstaande maandmaaltijd van een dier. 

TERRARIUM 
Het terrarium voor deze dieren is een 
tropisch regenwoudterrarium of paluda
rium. Men moet wei voor de benodigde 
schuilplaatsen zorgen en de vochtigheid 
moet genoeg omhoog kunnen. 
Als temperatuur is 27 a 30°C zeker aan te 
bevelen, bij een vochtigheid van 80%. 
Natuurlijk mag de temperatuur 's nachts 
dalen, maar liefst niet onder l8°C. De 
terrariumruiten beslaan dan, doch dit 

I 00 watt spotlamp. De be ide zijkanten en 
de voorkant zijn volledig van glas, opdat 
zonlieht zo overvloedig mogelijk kan 
binnentreden. 
Het door ons gebouwde terrarium is 150 
em hoog, 100 em breed en 40 em diep. Er 
bovenop is nog een liehtkap van 15 em 
geplaatst waar aile verliehting en ver
warming is ingebouwd. De liehtkap bevat 
ook nog een ventilator en de sproeier
pompen. 

MANIER VAN HOUDEN 
Graag willen wij nu onze methode van 
houden voorstellen. Het resultaat was. dat 
de redelijk goede dieren ( drie exemplaren) 
in gewieht toenamen en weer een natuur
lijk gedrag vertoonden. De slecht uitzien
de dieren (vijf exemplaren) werden lang
zaam beter en er was een geringe sterfte 
(twee exemplaren). De zeer slechte 
dieren, drachtige vrouwtjes (twee exem
plaren), waren niet meer te redden. De 
voorgestelde methode is natuurlijk niet 
onfeilbaar, maar toch gingen de dieren na 
ongeveer vijf maanden zelfstandig eten en 
zochten ze bet terrarium af naar voedsel. 
De dieren werden schuwer en moeilijker te 
vangen, wat voor ons een teken van voor
uitgang was. 
Onze manier van houden begint met een 
quarantaine-periode, zoals die voor aile 
nieuwe dieren is aan te raden. 
Zolang de dieren niet zelfst?ndig eten 
moeten ze worden gedwangvoederd. We 
deden dit eerst met insekten. Daarna zijn 
we bet gaan doen met een synthetisch 
mengsel (zie onder dwangvoederen) en de 
verbetering ging veel sneller; na twee 
weken aten de dieren zelfstandig. 
Gedurende deze ganse periode moet men 
de dieren zo weinig mogelijk storen en ze 
allerlei soorten insekten voorzetten als 
stimulans om zelfstandig te gaan eten. 

stoort de dieren niet. De hoeveeJheid Iicht QUARANTAINE-PERIODE 
mag vrij hoog zijn; bij ons werd het ter- Het voorgestelde quarantaine programma 
rarium verlicht door 3 x 30 watt TL en een is afgestemd op redelijk goed en slecht 
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uitziende dieren. De zeer slecht uitziende 
dieren (de drachtige vrouwtjes) vragen een 
andere behandeling, die we toen niet ge
geven hebben omdat verschillende facto
reo ons toen nog niet bekend waren. De 
quarantaine periode zou minimaal 15 
dagen moeten duren en beginnen bij aan
komst der dieren. Hieronder is een lijst 
met werkzaamheden vermeld. 
I e dag: volledige rust; overvloedig Iaten 
drinken, eventueel bad geven. Drachtige 
dieren injectereh met Ca-preparaat. 
2e dag: dieren injecteren met ripercol, vit. 
AD-preparaat, nandrolon. 
3e tot 7e dag: dieren behandelen met 
flagy 1/ cotistine. 
8e/9e dag: volledige rust. 
IOe dag: dieren injecteren met AD pre
paraat, Ca preparaat. 
II e tot 14e dag: volledige rust. 
ripercol = ripercol I 0% intraperitonaal 1 0 
mg/kg 
Ca-preparaat = Ca gluconaat 20% sub
cutaan I ml/kg 
AD-preparaat = AD vitan intramusculair 
0.2 ml/kg 
nandrolon = decaduraboline intramuscu
lair 0, I ml/kg 
flagyl/colistine = flagyl 30 mg/kg + 
colistine 60 mg/kg oraal 

DW ANGVOEDEREN 
Gedurende deze periode en ook daama 
werden de dieren elke twee dagen ge
dwangvoederd met een synthetisch meng
sel bestaande uit 18% glucose, 2% norit 
actief kool, 5% margarine, 70% gedroog
de bakkersgist, 5% calciumcarbonaat. De 
vaste producten werden samen gemalen en 
tot een brei gemaakt door middel van de 
margarine en een polyvitaminesiroop. Met 
de zo ontstane brei werd een 5 ml plastic 
injectiespuit gevuld waarmee het mengsel 
langzaam in de mood van de dieren ge
spoten kon worden (± I ml/dier). Het 
resterende mengsel werd ingevroren voor 
volgende dagen. Als er een oraal middel 
moest toegediend worden, werd dit op 
voorhand door het mengsel gemengd. 

De reden waarom dit mengsel gekozen 
was is de volgende. De bakkersgist bevat 
veel vitaminen en veel gemakkelijk op
neembare eiwitten (45%). Het heeft goede 
voedingseigenschappen. De norit is een 
darmstabiliserend middel dat veel giftige 
stoffen kan absorberen, het activeert de 
bacteriegroei in de darmen en fungeert ais 
niet verteerbaar transportmiddel. De 
margarine geeft de nodige vetten en enkele 
essentiele zuren, het caicium-carbonaat 
past het calciumgehalte aan. Hierdoor 
wordt de caicium/fosfor verhouding 2/ I , 
wat ideaal is. Als poly-vitamine siroop 
nam ik Alvityl, dat ongeveer aile vitami
nen bevat die nodig zijn, naast enkele 
mineralen zoais koper, mangaan, cobalt 
enz. We mogen veronderstellen dat door 
dit voedsel de dieren van aile eventuele 
deficienties kunnen herstellen. Deze 
voedselbron voldeed goed, maar is mis
schien nog voor verbetering vatbaar. De 
injecties van ripercol rekenen met even
tuele ingewandsworminfecties af en het 
nandrolon helpt het dier over stress been 
en verhoogt ook sterk de eiwitopname in 
het lichaam. Het is ooze ervaring dat ook 
de eetlust wordt bevorderd. Als het 
mogelijk zou zijn de nieren nog iets beter 
te activeren door een verdere toevoeging 
zouden we de gedoseerde en gemalen 
poeders onder liefhebbers kunnen verde
len, waama er aileen nog margarine en 
water aan zou moeten worden toegevoegd 
om bruikbaar te zijn voor dwangvoede
ring. 

INSEKTEN ALS VOEDSEL 
Het zijn ooze waarnemingen dat Poly
chrus-soorten zelfstandig gaan eten ais ze 
na de quarantaine-periode worden gevoe
derd met inheemse sprinkhanen. Deze 
schijnen ze zeer graag te eten en waar
schijnlijk is ook een soortgelijk voedsel in 
hun land van herkomst veel voorradig. De 
reden dat het bij ons zo lang geduurd heeft 
aivorens de dieren gingen eten, kan 
gelegen hebben in het feit dat we de dieren 
aangeboden kregen in november en de-
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cember. Zodra we inheemse sprinkhanen 
probeerden , aten ze zelfstandig. Na enkele 
weken aten ze dan ook aile andere insekten 
die we hun voorzetten. 

SLOT 
Het was zeker niet onze bedoeling een 
pasklare oplossing te bieden voor het 
houden van Polychrus soorten. We waren 
door de dieren gefascineerd en hebben ge
tracht ze te houden, met redelijk succes. 
De d<;>or ons gevolgde methode hebben wij 
zo nauwkeurig mogelijk beschreven en 
voorgelegd aan andere liefhebbers die er 
zeker interessante aspecten in zullen kun
nen vinden of opmerkingen zullen hebben. 
Graag willen wij iedereen verzoeken de 
opmerkingen of bedenkingen aan ons te 
sturen. Als samenvatting mogen we zeg
gen dat indien men Polychrus zelfstandig 
kan doen eten, weer een zeer interessant 
terrariumdier bijgekregen hebben dat ge
makkelijk te houden is. Er is nog weinig 
over gepubliceerd en voor zover ons be
kend nog nooit mee gekweekt in gevan
genschap. Dit moet voor vele terrarium
liefhebbers een uitdaging zijn . 

LITERATUUR 
BEEBE. W .. 1944 .' Field notes on the lizards of 
Kartabe. British Guiana and Caripito. Venezuela. 
Pan 2. lguanidae. Zoologica 29: 195-2 16. 
BLANKENSTEIN. F. W .. 196 1. Mijn bcvindingcn 
met Polyclrrus acwirostris . Lacena 19 (8): 59-60. 
C LAASSEN. L .. 1963. De manncrleguaan. Poly· 
cirrus marmora/us. Laccna 2 1 ( I I ): 83-86. 
CLAESSEN. H .. 1976. H~t gcslacht Polyclrms. 
Terra,( 2 (2): 29-30. 
DIXON. J. R. & P. SOINI. 1975. The reptiles of the 
upper Amazon Basin. Iquitos region. Peru. I. Lizards 
and amphisbaenians. Contr. Bio i. Geol. Milwaukee 
Pub!. Mus. 4: 1-58. 
DUELLMAN. W. E .. 1978 . The biology of an 
Equatorial Herpetofauna in Amazon ian Ecuador. 
Mise: Pub!. Univ. Kansas 65: 1-352. 
GORMAN. G. C .. R. B. HUEY & E. E. WIL
LIAMS. 1969. Cytotaxonornic studies on some un
usual iguanid lizards assigned to the genera Clw· 
mae/eo/is. Polyclrrus. Polyclrroides and Phenaso· 
saurus. with behavioral notes. Breviom 316: 1-17. 
HOOGMOED. M. S .. 1973. Notes on the herpe
tofauna of Surinam IV. The lizards and :unphis
bacnians of Surinam. Junk. Den Haag. pp. 1-4 19. 
MEIJER. R. M .. 1960. Mijn bevindingcn met de 
Spitskop en de manncrleguaan . Lacena 18 (8): 62-
63. 
MERTENS. R .. 1930. Zur Biologic dcr lguaniden
gattung Polydzrus, G . CUVIER. Zool Gan. (NFJ 3: 
269-279. 
TAYLOR . E. H. 1956. A review o f the lizards of 
Costa Rica. Sc. Bull. Univ. Kans. 38. I ( I): 3-322. 



H.C. DIBBETS 
Frans Halsstraat 33 
1816 CM Alkmaar 

PVC-pijp als 
plantcnhouder 
Tek.: DIBBETS 

50 

PVC-pijp in het terrarium 

lngezonden:juni 1981 

Bij de bouw van mijn terrarium stuitte ik 
op wat problemen bij bet maken van de 
plantenbakken en de terrassen. In de 
bekende terrariumboekjes kon ik weinig 
vinden dat werkelijk bruikbaar was. Ik ben 
daarom zelf wat aan het prutsen gegaan 
met een bevredigende afloop. Wat betreft 
de plantenbakken staan ons de bekende 
eternieten bakken ter beschikking. Deze 
zijn nogal zwaar en lastig te bevestigen aan 
een glazen wand. Verder bestaat er de 
mogelijkheid om bakjes van glas te lijmen, 
dit was mete lastig en te kostbaar. Wat ik 
zocbt was een materiaal dat Iicht van 
gewicht, waterbestendig, gemakkelijk te 
verwerken en bovendien niet te ~uur was. 
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Een kleine expeditie over een bouwterrein 
leverde bet gezochte materiaal op, n.l. een 
aantal stukken PVC-pijp van verschillende 
diameter; uiteraard afvalstukken ~ Tbuis
gekomen met de stukjes pijp bleken de 
mogelijkheden talrijker dan verwacht. 
Als plantenbakjes nam ik pijpen van het 
formaat rioolbuis (012,5 em). Ik zaagde 
deze schuin af en perforeerde deze stukken 
met een verbitte schroevendraaier. De 
gaatjes dienen als waterafvoer en aanhech
tingspunten voor ~amouflagemateriaal. 
V ervolgens Werden de ruwe zaagvlakken 
gescbuurd en met behulp van peut vetvrij 
gemaakt. Deze stukken lijmde ik met 
siliconenkit op de wanden van mijn ter
rarium. (Overigens scbijnt een bebande
ling van het PVC met voorstrijkmiddel 
voor plastics een betere hechting van de kit 
op bet PVC te bevord~ren.) De kale 
stukken plastic zijn makkelijk te camou
fleren met schors, turfplaatjes, gaas met 
veenmos e.d. Gevuld met een geschikt 
grondmengsel fungeren deze plastic plan
tenbakken uitstekend. Ook kun je een 
plant met pot en al in de pijp Iaten zakken, 
voor de stevigheid staat de kit garant. 
In vele boeken over de bouw van terraria 
en paludaria wordt het gebruik van steen
gaas en bakstenen voor de bouw van ter
rassen aanbevolen. Dergelijke construe
ties zijn zwaar, dat is wei duidelijk. Ook 
voor deze toepassing kwam de PVC-pijp 
goed van pas. Als steun voor de van glas 
gelijmde terrassen nam ik gehalveerde 
regenpijp (0± 7 em) die ik op de bodem 
en recbtop tegen de wanden lijmde. Op 
regelmatige afstand van elkaar tegen de 
zij- en acbterwand geven zij een deugde
lijke steun voor het terras. Mocht het terras 
erg zwaar of groot zijn dan kunnen aan de 
voorkant onder het terras en aantal steun
pilaartjes van al of niet gehalveerde buis 
worden aangebracht. 
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Een in de lengte in vieren gezaagde pijp 
(0± 7 em) leverde stroken die geschikt 
waren om, in een hoek gelijmd, de bedra
ding en de water aan- en afvoer te her
bergen. Dit heeft als voordelen dat de 
leidingen netjes weggewerkt zijn en tevens 
dat zij gemakkelijk verschoond of ver-

KREKELS 

vangen kunnen worden, zonder de gehele 
inventaris van het terrarium te ·verbou
wen • en de bewoners op stang te jagen. 
Ook hier is het het mooist om het grijze 
buismateriaal te camoufleren. Voor reac
ties en suggesties houd ik me aanbevolen. 

De moeilijkheid met krekels is dat ze buiten plantaardig, ook dierlijk voedsel moeten 
hebben. We proberen dit nate bootsen door hondebrokken, visvoer enz. te geven, want 
we kunnen moeilijk een aparte insektenkweek voor de krekels opzetten. Wat we wei 
kunnen doen is voeren met meelwormpoppen. De poppen worden door de meeste 
reptielen niet gegeten omdat ze niet bewegen en de torren zijn zeer slecht te verteren. In 
plaats van ze nu weg te doen drukt u ze dood en gooit ze in de krekelkweek. U hoeft niet 
bang te zijn voor schimmelvorming want na vijf minuten zijn aile poppen verorberd. Een 
bijkomend voordeel is dat, bij voedering met meelwormpoppen, kannibalisme onder 
de krekels minder voorkomt. 
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Veldwaamemingen in de omgeving 
van Roosendaal 

IN LEIDING 
In de afgelopen jaren hebben we vrij veel 
amfibieen en reptielen waargenomen. 
Goede vindplaatsen waren de heide in 
Wuustwezel (Belgie) en een poel in de 
buurt van Wouw. 

WUUSTWEZEL 
Naar aanleiding van een kranteartikel 
"Adders in Wuustwezel" gingen we er 
een kijkje nemen . Aan de kant van de weg 
Breda - Antwerpen lag een dennenbos 
waarin we tientallen Bruine kikkertjes 
vonden (Rana temporaria). Achter dit bos 
bevond zich een uitgestrekte heide met 
daarin een grote waterplas, die waar
schijnlijk ontstaan is door afgraving. 
Hierin werden honderden Groene kikkers 
(Rana esculenta) waargenomen, die zich 
ophielden in de waterplanten (Pijlkruid) 
aan de randen. Later werden er ook ver
scheidene Triturus he/veticus (Vinpootsa
Iamander) in gezien . Op de heide zelf 
wemelde het van de waterjuffers.Ook 
levendbarende hagedissen (Lacerta 
vivipara) waren er zeer algemeen. Deze 
soort kornt trouwens ook op de Kalmt
houtse hei voor. 

Als Ieukste vondst vermelden we een 
volwassen mannetje Vipera berus. We 
konden hem gemakkelijk vangen door er 
voorzichtig op te gaan staan. Aldus 
konden we de Adder ' vastleggen' en 
vervolgens met een stok verder manoe
vreren. Deze Adder was nogal bijzonder: 
de grondkleur was grijsgroen, de zigzag
streep was midden op het lijf een bruin
grijze rechte streep met donkerder vlekken 
aan de randen. De supralabialen waren 
geel evenals de onderkant van de staart. 
Later werd nog een kleinere , bruine adder 
waargenomen ( ~ ). 

DEBRANDPUT 
Op ± een kilometer afstand van Wouw ligt 
een brandkuil. Hierin komen Triturus 
a/pesu·is (Aipenwatersalamander) en 
Triturus vulgaris (Kleine watersalaman
der) voor. We zagen dat T. alpestris al 
begin maart 1981 actief was. Omdat we 
sinds die keer geen T. alpestris meer 
gezien hebben , maar in vergelijking met 
voorgaande jaren steeds meer T. vulgaris 
waargenomen hebben , zijn we bang dat T. 
a/pestris wordt verdrongen. In juli/augus
tus vonden we redelijke aantallen larven 
van T. vulgaris. Opvallend was het feit dat 
de salamanders zich altijd in de hoek 
bevonden waar de wind vandaan kwam. 
Een beschutte hoek dus. Deze poel was 
ook de voortplantingsplaats van Bufo 
bufo. In de rest van west-Brabant werd 
Bufo bufo verspreid in kleine kolonies 
aangetroffen. B. ca/amita (Rugstreeppad) 
is aileen op Tholen gevonden. Het is 
wellicht nuttig om te vermelden dat hun 
aantal achteruit gaat. Aileen Rana 
temporaria is zeer algemeen in West-Bra
bant. Dit is de enige soort waarover we ons 
hier (voorlopig althans) geen zorgen 
hoeven te maken. 



0 

EOO 
VANUCHELEN 
Parel5 
3641 XM 
Mijdrccht 

53 

Herpetologische waarnemingen in· de Correze 

lngezonden: januari 1982 

Begin augustus bracht ik mijn vakantie mander Triturus helveticus en larven van 
door in de Franse streek de Correze. We libellen in het water te bevinden. Deze 
(ik en mijn ouders) kampeerden op het rovers zullen zeker menige amfibie-larve 
terrein van een Nederlandse boer in het naar de andere wereld hebben geholpen 
gehucht Jougounoux. De temperatuur gezien de grote aantallen waarin ze voor
overdag was ca. 30°C en's avonds viel er kwamen. Ondanks veelvuldig zoeken met 
regelmatig regen. De omgeving was de zaklantaam 's nachts werden er in de 
heuvelachtig met veel bossen en beken. omgeving van de poel geen volwassen 
Op de heuvelhellingen waren veel amfibieen waargenomen. 
vochtige weilanden waarin roodbont- Een ander watertje bevond zich in een 
koeien graasden. weiland en was waarschijnlijk bedoeld als 

AMABIEEN 
De streek bleek, bij nader onderzoek vrij 
rijk te zijn aan amfibieen, waarschijnlijk 
door de aanwezigheid van veel, stilstaand 
water bevattende, poeltjes. Vijf poeltjes 
werden door mij nauwkeurig op amfibieen 
onderzocht. 
Er bevond zich een poellangs de ''weg'' 
in Jourgounoux. De poel was ca. 3m bij 3 
m groat en sterk overschaduwd door 
brandnetels en braamstruiken. Het water
tje werd gevoed door de overloop van een 
betonnen drinkbak voor het vee. Het water 
kwam uit een gat in de grond en was 
kraakhelder. Temperatuur l3°C. Het 
wateroppervlak werd vrijwel geheel be
dekt door kroos en in de bodem wortelend 
sterrekroos. 
Op de bodem bevond zich een laag 
bladeren met daaronder klei. Diepte 
ongeveer 60 em. De tweede dag na aan
komst werd de poel met een schepnetje 
benaderd. Toen ik ongeveer 2m van het 
water was verwijderd en het oppervlak kon 
zien zag ik zeer vele ''kolkjes'' wegschie
ten. Een snelle haal met het schepnetje 
bracht een aantal dikkoppen van de vroed
meesterpad hoven water. De diertjes 
waren groat: ca. 6 em. De rugzijde was 
grijsachtig gemarmerd en de buik wittig. 
Bij nader onderzoek met het netje bleken 
zich oak larven van de draadstaartsala-

drinkpoel voor het vee. De poel is recht
hoekig van vorm (4 bij 2m). De diepte was 
ca. 70 em. Temperatuur: 15-20°C. 
Gezien het vrij grate wateroppervlak en de 
hoge temperaturen overdag zal vrij veel 
water verdampen dat wordt aangevuld 
door een sijpelend mini-beekje dat zo uit 
de grand te voorschijn komt. De poel is 
niet door struiken overschaduwd en ligt 's 
middags in de volJe zan. In het water be
vinden zich geen waterplanten, wei veel 
graspollen die in het heldere water hangen. 
De bodem bestaat uit zeer zachte grijze 
klei. 
Toen ik door het heldere water van de poel 
heenkeek zag ik op de bodem een aantal 
volwassen marmersalamanders (Triturus 
marmoratus) liggen. Ik bukte voorover 
om ze ~ter te bekijken. Door de trillingen 
van de · grond echter, veroorzaakt door 
mijn bewegingen, schoten de salamanders 
de zachte modder in waarin ze helemaal 
verdwenen. De dieren waren vrij schuw en 
maar op een manier goed te vangen: aan 
een stukje garen bond ik een regenworm 
en liet deze, voorzichtig, zonder me te 
bewegen naar beneden zakken voor de kop 
van de marmersalamander. De salamander 
reageerde direct door fel toe te stolen. Ik 
liet hem even "doorbijten". Vervolgens 
haalde ik het draadje op en viste de 
salamander hoven water waar ik hem met 
de hand greep. Het dier probeerde zich nog 
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te verdedigen door te bijten. Met deze 
succesvolle methode heb ik een tiental 
Triturus marmorarus gc:vangen waarvan ik 
een paartje heb meegenomen naar Neder
land . 
Een ander biotoop werd aangetroffen in 
een grindafgraving langs een (vrij drukke) 
we g. Daar was een plas van ongeveer 4 bij 
7 m ontstaan door stagnerend regenwater. 
Hij was ongeveer 30 em diep en de 
temperatuur lag rond de 20°C. Langs de 
oevers groeide pitrus en gras, in het water 
bevond zich vrij vee! alg. De bodem 
bestond uit klei en grind , bedekt door wat 
blad. De poe! lag in de schaduw van 
omringende bomen. 
Ik kon gemakkelijk door het water van de 
poe! heenlopen vanwege de geringe diepte 
en de vrij harde bodem. Tijdens dit waden 
schoten enkele volwassen Triturus mar
moratus voor mijn voeten uit. Ook werden 
er zeer vee! larven van deze salamander 
aangetroffen alsmede enige larven van 
Alytes obstetricans. 
ln een typische veedrinkpoel op een 
heuvelhelling werden ook nog enige 
waarnemingen gedaan. De poe! is ovaal
vormig en ongeveer 3 bij 2m groot. Diepte 
30-40 em. De oeverranden van de poe! zijn 
verstevigd met leistenen zodat de koeien 
tijdens het drinken niet kunnen weg
zakken. De temperatuur van het water 
was, midden op de dag in de voile zon 

23°C. Het water was helder, er groeiden 
geen waterplanten in en er was geen alg. 
De bodem bestond uit een dikke laag 
zachte, grijze kleiachtige modder. 
In deze modder vonden de vele larven van 
Alytes obstetricans, de vroedmeesterpad 
een goede schuilplaats. Toen ik de poet 
benaderde en hard op de grond stampte, 
plompte er een groene kikker, Rana 
esculenta het water in en verdwenen de 
dikkoppen in de modder. Nadat ik enige 
dikkoppen had gevangen met een netje zag 
ik dat deze diertjes vee! verder gemeta
morfoseerd waren dan de dikkoppen uit de 
eerste poet. Ze hadden al grote achterpoten 
en bij sommige begonnen de voorpoten 
ook al door te komen; de snellere groei 
wordt waarschijnl ijk veroorzaakt door de 
hogere watertemperatuur. 
Buiten deze vier biotopen werden ook nog 
enkele andere amfibieen aangetroffen. 
Rana temporaria (bruine kikker) en Rana 
dalmatina (springkikker) in de vochtige 
loofbossen (hier zullen waarschijnlijk ook 
volwassen Salamandra salamandra (vuur
salamander) voorkomen en Bufo bufo 
(gewone pad) 's nachts met de zaklantaam 
op het kampeerterrein. Langs de diverse 
stuwmeren kwam Rana esculenra alge
meen voor. 
Jammer genoeg heb ik geen enkele boom
kikker, Hyla arborea of Hyla meridionalis 
gehoord of gezien. 
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REPTIELEN 
Verreweg bet talrijkst was de muurhage
dis, Podarcis muralis. De dieren werden 
vrijwel overal, op zonnige plaatsen waar
genomen. Ze hadden de normale grauwe 
vonn. 
Langs de wegbermen in Jougounoux werd 
ook nog Lacerta viridis (smaragdhagedis) 
gezien. De dieren hielden zich op tussen 
de braamstruiken en het hoge gras. De 
hagedissen lagen vaak te zonnen op de 
rand van de weg, zodat ook af en toe 
doodgereden dieren werden gezien. La
certa viridis was niet te vangen vanwege 
zijn snelheid, schuwheid en talrijke 
schuilplaatsen zoals stapelmuurtjes, 
waarin hij vluchtte. 
Op de vochtige heuvelhellingen, vaak om 
en nabij stapelmuurtjes heb ik ook ver
scheidene hazelwormen, Anguis fragilis 
gevangen. De grootste was 49 em! 
De slangenwaamemingen zijn tegengeval
len hoewel ik moet zeggen dat ik niet echt 
naar slangen heb gezocht. Aileen Vipera 
berus en Natri.x maura werden gezien. De 

BOEKBESPREKING 

LA VIE DES REPTILES 
DE LA FRANCE CENTRALE 
Raymond ROLLINAT, (1934) 1982. 
Facsimile herdruk van de oorspronkelijke uitgave 
(van 1934), uitgegeven zonder geldelijk winstoogmerk 
door de SHF (Societe Herpetologique de France) 
in 1980, c.q. 2e oplage in 1982. 

Geciteerd en aanbevolen als ROLLINA T 

wordt in de publikaties van o.a. MERTENS 

(1947), DE WITTE (1948), KLINGELHOFFER 

(1959), FRETEY (1975), ARNOLD & BURTON 

(1978) en SPARREBOOM (1981), moet bet 
voor iedereen die al jaren lang vergeefs via 
bibliotheken, antiquariaten en partikulie
ren dit herpetologische meesterwerk uit 
1934 tracht te verkrijgen, een blijde verras
sing zijn dat er een 2e oplage (van 300 

adder, Vipera berus kronkelde snel over 
een paadje tijdens een wandeling. Het dier 
had de nonnale zig- zag vorm. Natri.x 
maura, de adderringslang, werd langs een 
stuwmeer dood aangetroffen. Hij was 
waarschijnlijk door Franse vissers ge
dood, aangezien zijn kop was verbrijzeld. 
Een boer vertelde mij dat de vissers ieder 
slangachtig dier, dat ze zien, doodslaan. 

NAWOORD 
Ik heb een paartje Triturus marmoratus 
meegenomen naar Nederland. De dieren 
gedijen uitstekend in een ruim aquarium 
en zijn niet te onderscheiden van de 
Spaanse Triturus marmoratus die ook in 
de bak rondzwemmen. Het voedsel 
varieert van watervlooien tot de grootte 
van een fikse regenworm. 

SUMMARY 
The following amphibians and reptiles were observed 
in Correze (france) in August. Triturus he/veticus, 
T. marmoratus, Alytes obstetricans, Rana esculenta, 
R. temporaria, R. dalmatina, Bufo bufo, Podarcis 
muralis, Lacerta viridis, Anguis fragilis, Vipera 
berus and Natrix maura. 

exempl.) van de prachtig uitgevoerde facsi
mile herdruk gemaakt is, nadat de eerste, 
van 1980, binnen een jaar was uitverkocht. 

ROLLINAT is in vele opzichten aktueel; 
enkele voorbeelden: 
1. Het a1 dan niet realistisch verlangen van 
velen onzer naar de Natuur zoals die was in 
bet stoomtijdperk, waarin HEIMANS & 

THIJSSE, 66k hun tijd vooruit, op de nood
zaak wezen van natuurbescherming, wordt 
door ROLLINA T's hoek bevredigd ofwel 
aangewakkerd. 
2. Omstreeks 1970 toonde een flitsend
snelle elektronische camera "voor bet 
eerst" aan dat de adder (i.e. Vipera aspis) 
zijn giftanden uit de gesloten bek laat 
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"hangen" als hij het nodig acht om ogen
blikkelijk daarna nog eens toe te slaan. 
ROLLINAT heeft dit verschijnsel met het 
blote oog a1 in het begin van deze eeuw 
waargenomen, maar schoo1kinderen leer
den tot 1970 (en ook nog wei daarna) dat 
het door de adder naar voren kantelen van 
de giftanden mechanisch gebonden is aan 
het openen van de bek . 
3. In ruim 50 pagina's beschrijft ROLLINAT 
zijn ervaringen met de Europese moeras
schildpad (Emys orbicularis). Van dit dier 
kweekt hij er vele honderden in zijn grote 
ommuurde tuin in Argenton-sur-Creuse, 
experimenteert succesvol met glazen stol
pen over de eierlegplaatsen tijdens koele en 
vochtige zomers (de foto van zijn tuin vol 
stolpen doet denken aan de installaties 
t.b.v. landschildpadden van DUBBELDAM), 
beschrijft de ontwikkelingen in het ei (ver
geet ze overigens te tekenen!) en vertelt over 
een kat, een ekster en een ... moeras
schildpad die hem dagelijks op de voet vol
gen tijdens zijn inspektietocht langs de 
"hagedissenrotsen", de " slangenkuilen " 
en de waterbassins. De trouwe schildpad 
was nog van zijn grootouders geweest, legde 
in juni 1927 haar laatste 8 bevruchte 
eieren en stierf enkele maanden daarna op 
100-jarige 1eeftijd ! 
4. Van het grootste belang zijn ook zijn 
beschrijvingen van het gedrag van de moe
rasschildpadden in zijn tuin, waarbij de 
intensiteit van hun winterslaap, hun keuze 
van eierlegplaatsen en de van temperatuur 

en vochtigheid afhankelijke wisselende in
cubatietijd der eieren in relatie worden ge
bracht met bijna een halve eeuw meteoro
logische waarnemingen! Dankzij het gran
dig bestuderen, in 1972, van dit hoofdstuk 
was ik in staat eindelijk een couveuse te 
bouwen die sedert 1973 jaarlijks de volledi
ge ontwikkeling en uitkomst van aile legsels 
van Emys orbicularis binnenshuis mogelij k 
maakte. Voordien, zo bleek uit "Rollinat", 
had ik te veel "zijn" vochtige, warme zo
mers en "zijn" riskante legplaatsen nage
bootst; resultaat: halverwege het ontwikke
lingsproces gestorven embryo's. 

Voor de meeste (amateur-)herpetologen, 
lijkt me, moet ROLLINAT's boek fascine
rend zijn, waardoor men de kans loopt, bij 
gebrekkige kennis van de Franse taal, hetzij 
voor de rest van het Ieven gefrusteerd te 
zijn, hetzij binnen een jaar een vlotte 
lezer(es) van vele soorten Franse literatuur 
te worden. De keuze is aan u, u kent uzelf 
het beste! 
ROLLINAT was reeds in 1897 een voortreffe
lijk fotograaf; zijn foto's zijn dan ook een 
van de attrakties van het boek . Helaas heb
ben de prachtig gekleurde aquarellen van 
Marthe VESQUE uit de uitgave van 1934, 
nogal aan zeggingskracht verloren in deze 
zwart-wit herdruk. Het oorspronkelijke 
fotomateriaal heeft daarentegen nauwe
lijks aan duidelijkheid ingeboet, zodat 
ROLLINAT'S ervaringen met de 13 in Cen
traal Frankrijk voorkomende reptielen vol
doende illustratief worden ondersteund. 
Ik besluit met een voorbeeld van de vaak 
ontwapenende relativerende schrijftrant 
van de overigens zo wetenschappelijk in
gestelde Raymond ROLLI NAT: (Uit de be
schrijving van een uiteindelijk goed afgelo
pen geval van een Aspis-adderbeet in de 
enkel van een vrouw) "Ze moest opnieuw 
braken en ze werd naar het ziekenhuis ge
bracht, waarheen ik met haar meeging, in 
de eerste plaats uit nieuwsgierigheid en 
verder omdat ik haar man al jaren kende" . 

C. C. de Haan 


