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BIJ DE VOORPLAAT 

Ameiva a meiva amc:iva (Linne), de 
op de voorpagina van dit nummer afgebeelde 
Surinaams~ hagedis, is een tot 50 centimeter 
groot wordend dier, dat in het terrarium niet 
zo heel gemakkelijk te houden is. De crvaringen 
lcren, dat een vrij groot, zonnig, goed bcplant 
en regelmatig tamelijk vochtig terrarium de 
beste resultaten voor hct houden van deze 
dieren oplevert. De dieren kunnen mocilijk in 
het zogenaamde woestijnterrarium gehouden 
worden, dat niet met hun natuurlijk milieu 
overeenkomt, terwijl het ook niet de gelegen
heid. biedt tot het graven van gangen en holen; 
de bczigheid waaraan Ameiva's de.. meestC\ tijd 
besteden. 
Volwassen dieren kunnen tamclijk vechtlustig 
zijn en onverdraagzaam tegcnover andere 
hagedissen. Om dezc: rede.nen zou het zeker 
aanbeveling verdienen voor Ameiva een spe
ciaal terrarium in te richten; hun prachtige 
kleuren en hun levendig gcdrag zijn dat beslist 
waard. 
A m e i v a is cen geslacht van Renhagcdissen 
of Tegu's, T eiidae, dat verspreid is over 
Tropisch Amerika in cen dertigtal verschillende 
soorten. Van de Antillen zijn e nige bijzonder 
mooie soorten bekend, die ook wat minder 
groot zijn dan de Surinaams~ soort. 
Een merkwaardige bijzonderheid is de pupil 
van het oog bij A m e i v a, die een langgcrektq 
boonvorm hccft. Voor dicrcn als dezc, die in 
het felste daglicht hun grootste activiteit ont
plooien, lijkt dit een bijzondere aanpassing. 
W aarnemingen in het terrarium kunnen bier 
zeer waardevol zijn, omdat de juiste berckenis 
hiervan nog niet kon worden achterhaald. 
De lmportdienst van onzc: V ereniging is er 
hcrhaaldelijk in geslaagd cen aantal Ameiva's 
in Nederland in tc: voeren; zij verwacht voor 
het volgendc seizocn opnieuw cen aantal van 
dezc dieren. Mcldt u zodra ze er zijn en ver
zuimt dan niet uw bcvindingen in Lacerta 
bekend te maken! 

L Wijffels 
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Prof. Dr. Robert Mertens 

gast van 

,LACERTA" 

We kunnen weer terugzicn op een geslaagde 
algemcne ledenucrgadering! 
Oitmaa l werd onze jaa rlijkse bijeenkomst op
geluisterd met een lezing door niemand minder 
dan Professor Or. Robert Mertens van de 
Senckenbergische Naturforschende Geseilschaft 
in Frankfurt am Main. een van de bekendste 
herpetologen ter wereld. e erelid van onzc 
vereniging. 
P rof. Mertens heeft herpctologische ondcr
zoekings reizen in vrijwel a ile delen der aarde 
gemaakt. van wclke reizen velen van u on
getwij feld wei cens genoten hebben middels de 
talloze werken daarover_, die hij aan onze 
bib/iothcek schonk. Hij was juist terug van een 
reis naar Penza en Malta voor een onderzock 
naar bcpaalde Lacertiden. Hij kwam echter zick 
terug. waardoor de lczing bijna nict door
gegaan was. 
Prof. Mertens. die de lezing belangeloos voor 
ons hield uit waardering voor het hem door 
ons verlcende ccrelidmaatschap, is ruim twec 
dagen de gast van , Lacerta" geweest. V er
schiilende onzer bestuursledcn en medewerkcrs 
hebben hem om bcurten begeleid in de dieren
tuinen te Rotterdam. Wassenaar en Amsterdam. 
het Rijks-Museum voor N atuurlijke Historic tc 
Leidcn en het Zoologisch Museum van Artis. 
In Leiden. waar Or. Brongersma. Oirecteur van 
het Rijks-Museum voor Natuurlijke Historic. den 
professor zeer gastvrij ontving. vertoefde hij 
geruimCil tijd. Dezclfde gastvrijheid v ie! hem ook 
ten dec! in 8/ijdorp. waa r Or. V an S emmel 
Prof. Mertens rondleidde. H ier toonde hij. 
behalve natuurlijk in de cers te plaats voor de 
reptielenverblijven - waarover hij zijn bewon
dering uitsprak - ook gro tc belangstciling voor 
de mooie coilectie paradijsvogels. Zowel in 
de dierentuinen als ook bij zijn lezing, blcek 
meermalen dat Pro f. Mertens, beha lve voor de 
herpetologie, wei dege lijk ook interesse heeft 
voor de zoologic in het algemeen en voor de 
schoonheid van de tropische natuur. De Louise
hal in Wassenaar's Dierenpark, waar de heren 
Gerritsen en Louwman jr hem rondleidden. had 
dan ook zijn bijzondere belangsteiling. Vooral 
had zijn aandacht de nieuwe grote vleugel van 
de Louise-hal waar een 400-tal exotische vogels 
in 90 soorten vrij om de bezoekers heen rond
vliegt. Volgens dcnprofessor een uniek schouw
spel. 

Prof. lJr. lloberl Merle n• 

In Artis had de rondleiding plaats door dell. 
hecr De Graaf. Chef Repticlcn- en Amphibieen
afdcling. ons welbckend. De professor merkte 
daar vee! dieren opJ die hem buitengewoon 
intercssccrden en die hij g raag even in de hand 
na m. Zo b.v. de prachtige hagedis van Nieuw
Guinea Tribolonotus nouae-guineae. waarvan 
de grote heldercoogen rood omzoomd zijn . en 
een pas aangekomen waraan. d ie hem a ls een 
bijzondcr exemplaar voorkwam. In Artis voegdc 
zich la ter nog bij ons gezelschap Or. Hillenius. 
onzc vercniging eveneens welbekend door zijn 
lezingen. die den professor in zijn prive-werk
vertrckkcn verschiilende cxotische amphibieen 
toondc. 

De lezing van Prof. Mertens. waarbij hij 
prachtige kleurendia 's over een reis door 
Brazilic, Peru en Venezuela vertoonde. en die 
gehoudcn werd zaterdagmiddag in Amsterdam. 
werd bijgewoond door een 75-tal !eden en 
genodigden. uit a ile aelen van het la nd. 
De professor maakte zijn excuses dat hij om 
redenen van techn ischen aard het liefste in zijn 
mocdcrtaal vertclde. Vee! merkwaa rdigheden 
hccft hij ons getoond. o.a. het drama van de 
( geelachtige) gifslang Bothrops insularis, die 
slechts op Qucimada Grande. 'n klein rots
eilandje voor de kust van Bra zilie voorkomt. 
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Deze soort telde daar v roeger naar schatting 
'1000 exemplaren, maar gaat nu steeds achteruit 
en schijnt gedoemd tot u!tsterven. Dit komt niet 
door toedoen van de)t mensJ.doch doordat zowel 
van de mannetjes als van de w ijfjes maar 
ongeveer 3% geschikt is voor voortplanting; 
de rest is intersexueel. Prof. Mertens toonde 
ons ook uitvoerig de grbte geli jkenis tuss'en de 
u:terst giftige ,koraalslangen"' (Micrurus
soorten, prachtig gekleurd!) en de onschuldige 
ongeveer gelijk gekleurde slangen, a ls de Zuid
Amerikaanse Erythro!amprus en de Noord
Amerikaan!jl? Lampropeltis-soorten. Deze ge
lijkenis heeft al vee! verwarring teweeggebracht 
in d!e Ianden. 
Vee! werd ons ook verteld en getoond over het 
beroemde Slangen-lnstituut Butantan nabij Sao 
P aulo, waar soms wei 20.000 slangen per jaar 
worden binnengebracht. 
W e maakten verder kennis met de enorme 
verschillen in de landschappen van Peru: de 
weelderige plantengroei van het laagge legen 
tropenoerwoud. vanwaar men al na enkele uren 
sporens kan geraken tussen de kale rotsmassa's 
van de Andes met haar 6000 m ht>ge toppen 
in de eeuwige sneeuw; het g rate hoogvlakte
meer }unin, dat wemelt van de amphibieen• 
o.m. de reuzekikker Batrachophrynus micropl:, 
halmus, dte voor de bevolking van Peru een 
ware volksvoeding vormt (!). Deze kikker 
wcrd met uitsterven bedreigd. De Peruaan~ 
overheid zocht daarom Prof. Mertens aan, een 
expeditie daarheen te organiseren ten einde na 
te gaan hoe het aantal dezer amphibieen weer 
kon worden vermeerderd! Ook zagen we de 

guano-eilandjes voor de kust van P eru, waar
van er sommige met een laag vogelmest van 
30 meter bedekt zijn. X 
En dan gingen we naar de regenwouden van 
Venezuela met hun prachtige11- plantengroei en 
rijkdom aan orchideeen en a ndere bloemen en 
hun merkwaardige amphibieen en reptielen , 
zeals de mooi gekleurde Ate/opus-soorten. Daar 
verbleef Prof. Mertens weken in een soort van 
onderzoekstation/museum, genaamd .,Ra ncho 
Grande", ondergebracht in de ru"ines van een 
nooit afgebouwd tOIIristenhotel midden in het 
berg-oerwoud. dwaas reuze-project van een 
dictator in 1933. Deze plek in het intens
vochtige, van insecten krioelende nevelwoud, 
dat een groot dee! van den dag in dikke wolken 
is gehuld, is natuurlijk ongeschikt voor een 
tollristenhotel! De te bestudtren dieren, zeals 
b.v. de reuze-buidelkikker Gastrotheca ouifera, 
kwamen echter zo maar binnenmpen. s Avonds 
zorgden de amphibieen voor een luid concert en 
's morgens vroeg de brul-apen! 
Prof. Mertens ontving na a floop een langdurig 
a pplaus. Ons Bestuur reikte hem ter herinnering 
aan deze dagen nog een fotoboek met Engelse>t. 
tekst over Suriname uit, terwijl ondcrgetekende 
de hoop uitsprak dat de vriendschapsbanden 
die altijd tuss,~n , Senckenberg" en , Lacerta"' 
bestaan hadden, door deze bijeenkomst nog 
zouden worden verstevigd. 
Een verslag van het huishoudelijke gedeelte 
van de jaarlijk~ ledenvergadering treft u elders 
in dit nummer aan. 

H. A. L. Menne 

Geelbuili.padden in Limburg 
J, J, de Ia Fonteync • Jllaastrleltt 

Ook de Geelbuikpad staat op de lijst van de 
met uitroeiing bedreigde soorten. Tot mijn spijt 
moct ik beamen, dat men hiermede ten dele 
gelijk heeft. Dit w il echter niet zeggen, dat er 
momenteel bijna geen Geelbuikpadden meer te 
vinden zouden zijn. Er bestaan poelen waarin 
er nog vele voorkomen, soms honderden, maar 
het aantal poelen dat deze dieren een geschikt 
woongebied verschaft, is sinds enkele jaren 
sterk verminderd. 
Oorzaak? Verontreiniging en vergiftiging van 
het water! In hoofdzaak zijn dit de poelen die 
liggen in weilanden bij boerderijen. 
Anders is het gesteld in de bossen. In de bossen 
waarin deze padden kunnen Ieven, zijn ze nog 
volop te vinden. Dit jaar waren ze laat. Begin 
april kwamen ze reeds na enkele mooie dagen 
die we toen hadden, maar ze waren prompt 
weer verdwenen , toen de koude inviel en het 
heeft tot juni geduurd, voordat ze weer tevoor
schijn kwamen. 
Nu zijn ze echter weer volop te vinden en 
vooral "s avonds geven ze van hun aanwezig
heid blijk door het typische melodieuze geluid 
dat zc voortbrengen. 
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Worden ze in het nauw gedreven. dan nemen 
ze de zogenaamde schrikhouding aan. waarbij 
de rug sterk achterwaarts wordt gekromd en de 
voorpootjes langs de kop gestrekt, zodat de 
gee! gevlekte buik bijzonder duidelijk zichtbaar 
wordt. 
De rug is donkergrijs, een enkele keer bijna 
zwart. Sommige dieren hebben op den rug ook 

Bombllw 11nrielln ta foto J, Tit , t c r 1/orst 



nog zwarte vlekjes. De huid is niet glad, maar 
vertoont overal kleine bultjes. Tussen de tenen 
van de achterpoten hebben ze zwemvliezen. De 

o ogen staan bovenop d61. kop. 
Of er, wat de kleurvariaties aangaat, nog 
onderscheid gemaakt kan worden weet ik niet 
zeker. Er komen wei padden voor die op del) 
kop zwarte strepen hebben in deworm van een 
kruis. Ook hebben wij een enkele,..keer paddcn 
gevangen, waarvan de kleur van de huid, 
d.w.z. van de buik, meer rood dan zwart was. 
Omdat deze exemplaren werden gevangen bij 
de Duitsi-Nederlandse grens, dacht men aan cen 
overgangsvorm van de Geel~ en de Roodbuik~ 
pad, of aan hybriden. Dit laatste lijkt mij echter 
niet waarschijnlijk. omdat ik in dat geval ook 
Roodbuikpadden had moctcn kunnen vangcn. 
en wat een mogclijke overgangsvorm betrcft, 
daarvoor acht ik hun aantal te gering. 
De heer P. Marquet acht hct mogelijk, dat de 
bodemgesteldheid en de samenstelling van het 
water van invloed kunnen zijn, omdat hij ge~ 
constateerd heeft, dat dezc factoren ook bij de 
in Limburg voorkomende vis~n een rol kunnen 
spelen. Deze, onder voorbehoud uitgesproken, 
~ning, lijkt een heel goede verklaring te 
bieden. Wij hopen hierover nog gegevens tc 
kunnen verzamelen. 

De Geelbuikpad komt namelijk voor op plaat~ 
sen waar de bodem in hoofdzaak uit klei 
bestaat, of dat nu in bos.¢n of in weiland is. 
Zijn schutkleur beschermt hem vooral op d~ 
bodem van kleipoelen. Ik heb deze padden nog 
nooit aangctroffen in gebieden, waarin de vuur~ 
salamander voorkomt, en zou men ze er wei 
vinden, dan is wei zeker, dat zij er zijn uitgezet. 
Ook heb ik hem nooit anders dan in de boger 
gelegen gebieden gevonden. Kenmerkende 
kleurverschillen treden hier niet op. 
Als terrariumdier kan ik de Geelbuikpad aan~ 
bevelen. Ze zijn zeer levendig, ook overdag, 
en ze zorgen steeds voor afwisseling. Ze eten 
slakken, wormen, spinnen, tubifex, vliegen en 
maden. 
Na een koud voorjaar worden de eieren ge~ 
woonlijk pas in juni afgezet. Augustus is dan 
de tijd dat de jonge padden het water kunnen 
verlaten en dan zitten ze soms met honderden 
bij elkaar in plasjes waarin niet meer dan een 
emmer water staat. Ook de jonge paddcn zijn 
zeer gcschikt voor het terrarium. Ze groeien 
snel en stellcn geen h'bge ei*n. lndien het 
terrarium niet te koud staat, blijven ze detthelC'h.. 
winter actief. 
Probeert u het eens met Geelbuikpadden. U 
zult er geen spijt van hebben! 

/or summary see page 16 

Slakken-voeding en vrnehtbaarheid 
Prof. Dr. A. Stolh · Amsterdam 

In een vorig artikel mochten wij het een en 
ander mededelen over de slakkenvoeding van 
onze terrariumdieren. Wij hebben daarbij 
gezien, dat deze op het eerste gezicht zo 
vreemde voeding een belangrijke toename in 
grootte en gewicht kan veroorzaken, hetgeen 
zeer zeker een practisch bclang kan hebben in 
verband met het opkweken van moeilijk teel~ 
bare dieren. Tevens hebben wij erop gewezen, 
dat de slakkenvoeding eigenlijk tot op zekere 
hoogte plausibel kan worden genoemd. Een 
vergelijkend onderzoek heeft immers uit-

\ / gewezen, dat diersoorten die zich met slakken 
/ _ voeden, grbter en zwaarder plegen te zijn dan 
: \ verwante soorten die dit niet doen. 

Onze redacteur, de heer L. W ij f f e 1 s, wees 
er nog op, dat twee hagedissen die zich hoofd~ 
zakelijk met slakken voeden. namelijk Ophi~ 
saurus apodus en Lacerta simonyi, opmerkelijk 
grate en zware dieren zijn, en in aansluiting 
daaraan stelt hij voor om jonge exemplaren 
van deze soorten eens de normale slakken~ 
voeding te onthouden en deze na verloop van 
tijd te vergelijken met controledieren, die de 
slakkenvoeding wei hebben gehad. Het zij mij 
vergund onzet\redacteur op deze plaats hartelijk 
dank te zeggen voor zijn suggestie en de waar~ 
derende woorden, die hij mij naar aanleiding 
van het genoemde artikel deed toekomen. 
Wij moeten eerlijk bekennen, dat het schrijven 
van dCli. beer W ij f f e l s de directe oorzaak 
geweest is voor de publicatie van dit artikel. 

Momenteel hebben wij namelijk de beschikking 
over nog enkele gegevens met betrekking tot 
de slakkenvoeding, gegevens die uit d6t aard 
der zaak voor LACERTA bestemd zijn, maar 
die wij ten gevolge van genoemd schrijven 
nu reeds bekend willen maken. 
Op grond van de tot nu toe gepubliceerde 
gegevens kunnen wij vaststellen, dat slakken 
vermoedelijk een bijzondere stof. eventueel 
misschien zelfs stoffen bevatten, die een uit~ 
gesproken stimulerendt'tl invloed hebben op de 
toename in grootte en gewicht, dus op del) 
groei van het dier. Uit wetenschappelijk oog~ 
punt is het natuurlijk belangwekkend om wat 
meer over d!e stof te weten te komen en deze 
zo mogelijk te iso~ren. Is immers die stof 
gebonden aan bepaalde organen en draagt deze 
wellicht het karakter van een hormoon? Ziedaar 
enige vragen, die zich onwillekeurig aan ons 
opdringen. Het ligt voor de hand, dat men 
door middel van een uitgebreid analytisch 
onderzoek door gebruik te maken van bepaalde 
extracten van slakkenorganen verder kan 
komen. Dit is vanzelfsprekend een uiterst tijd~ 
rovend werk en wij kunnen u wei mededcle":· 
dat het onderzoek momenteel onder meer in 
dezc richting wordt voortgezet. Te zijncr tijd 
hopen wij u over de resultaten daarvan te 
kunnen berichten. Maar het moet zeker niet 
uitgesloten worden geacht, dat die resultaten 
wel eens bijzonder belangwekkend zouden 
kunnen zijn. Misschien heeft de genoemde stof 
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immers wei zodanige belangrijke eigenschappen. 
dat deze ook op andere terreinen met succes 
kan worden toegepast. 
Voor de terrariumpractijk is momenteel het 
meest interessante probleem of de slakken
voeding slechts een invloed op den groei heeft 
zonder meer. of dat deze ook nog een anderm. 
invloed kan hebben. Groei is immers veel. maar 
niet alles. Denk in dit verband maar aan de 
z.wezerik- en schildkJiervoedin van amphibieen-

--effi ryonen, een experiment at zo langza mer
hand klassiek geworden is. Wanneer men 
kikvor~larven met stukjes zwezerik voedt. blijken 
zij bijzonder groot te worden. Zij groeien dan 
in belangrijke mate. maar de reuzen gaan niet 
spoedig tot de metamorphose over. Schildklier
voeding stimuleert echter niet zo zeer de\ groei. 

ttiA dan wei de metamorphose, met het gevolg. dat 
de met schildklier gevoede dieren spoedig dezer, 
zo belaogrijke~~. stap in hun Ieven docn. Zij 
worden als het ware zo snel kleine kikkertjcs, 
dat zij geen tijd hebben om behoorlijk te 
grocien. De op die wijze verkrcgen kikkertjes 
zijn dan ook uiterst klein, zij hebben doorgaans 

)\ slech ts de grootte van een bromvlieg. 
Hoe is het echter met onze slakkenvoeding 
gesteld? Is deze op een lijn te plaatscn met de 
zwezerik-voeding of kan men er misschien ook 
effecten mee bereiken, die mccr in de sfeer van 
de schildkliervoeding passcn? Dit is dan de 
vraag. die wij na het bekend worden van 
bovenstaande gegevens kunnen stellen, ja. die 
wij eigenlijk moeten stellen. Met ons syste
matisch onderzoek zijn wij op het o ogenblik 
zover. dat wij door deze vraag niet h~emaal 
in verlegenheid behoeven te komen, maar zeker 
reeds iets positiefs kunnen mededelen. Voor het 
definitieve antwoord is het natuurlijk nog wei 
wat ' al te vroeg. Dit kan eerst later worden 
gegeven, wanneer mecr feiten bekend zijn en 
de acta om zo tc zeggen op dit punt gesloten 
zijn. 
Bij onze experimenten hebben wij ons begrijpe
lijkerwijs niet tcvrcden geste ld met het vast
stellen van de toename in grootte en gcwicht, 
maar hebben wij eveneens cen onderzoek 
ingesteld naar der, toestand van de geslachts
en hormoon-organen, in hct bijzonder het zo
genaamde hersenaanhangsel of de hypoph~se 
en de schildklier. Deze experimenten wer en 
verricht met jonge larven van Rana escu/cnta, 
Rana arvalis, Bufo bufo, Triturus vulgaris. 
Triturus helvcticus en Trifurus cristatus. 
Deze dieren werden gevoed me). kleine stukjcs 
slakkenbrij, terwijl de controledieren van 
delzelfde-deeftijd schraapsel van rundvlecso ont
vingen Bij het microscopisch ondcrzoek van de 
twintig tot negentig dagen met slak gevoederde 
la rven. die ook hier belangrijk grl:lter en 
zwaarder bleken te zijn dan de contro ledieren, 
kon een aanzienlijke ontwikkcling van de eicr
stokken worden vastgcsteld. Act zou ons te 
ver vocren om de vcrschillende stadia van de 
eierstokontwikkeling in het kader van dit artikel 
te behandelen. Wij willen volstaan met de 
medccfcling. dat de ciccllen van de met slak 
gevoederde dieren in een groter aantal aanwezig 
waren, terwijl het rijpingsproccs bovendien 
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Figuu r I. Hy pophyse in overlangse (A) en dwarse 
(B) doorsnede. Aan de voor zijde de tuberale kwab 
(zwart) , aan de bovenzijde achterkwab (w ijd gepunc
teerd). aan de onderzijde voorkwab (matig gepunc
teerd). Tussen voor- en achterkwab de midden- of 
tusscnkwab (zwaar gepuncteerd) . De voorkwab en de 
mlddenkwab zij n relatief klein en dicntengevolge 
welnig actief. De achterkwab is relatief groot. 

verder gevorderd bleek te zijn. Wij kunnen 
hieruit conclucfcren, dat door de slakkenvoeding 
niet aileen de groei, maar ook de vruchtbaar
heid, de lertiliteit werd gestimuleerd. 
Deze vondst was in goede avereenstemming 
met wat ons de hypophyse en de schildklier 
lieten zien. De hypoph yse van amphibieen 
bestaat uit een viertal kwabben. namelijk de 
voorkwab, de midden- of tussenkwab, de 
achterkwab en de tubera lc kwab ( figuur J). 
Hiervan is de voorkwab aan de onderzijde en 
de achtcrkwab aan de bovenzijde gelegen. zodat 
deze kwabben strikt genomen onder- en boven
kwab zouden moeten heten. Naar analogie van 
wat men bij dertmensll en bij de zoogdieren aan
treft. heeft men echter de terminologie van 
voor- en achterkwab gehandhaafd. Bij de<. mens../J 
en de zoogdieren bevindt de voorkwab zich 
inderdaad aan de voorzijde en de achterkwab 
aan de achterzijde. 
Tuss~n de voor- en achterkwab bevindt zich 
ook bij de amphibieen de midden- of tussenkwab, 
terwijl de tuberale kwab zich aan de voorzijde 
bevindt. Tcrwijl de achterkwab geheel en a l 
tot de tussenhersenen behoort en van de functie 
van de tuberale kwab to t op heden zo goed als 
niets bekend is geworden, blijken de voor- en 
middenkwab uiterst bclangrijk te zijn. Deze 
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Figuur 2. l-lypophyse in overlangsb (A) en dwarse 
(B) doorsnede bij een dier, dat lgcruimc.~ tijd met 
s lakken werd gevocd. De voorkwab (matig gepunc
leerd) en de middenkwab (zwaar gepu nctcerd) zijn 
relaticl groot en dientengevolge aclief (stcrk hor
moonproductiel) . De achterkwab (wijd gepuncteerd) 
is relatiel klein. De tuberale kwab blijkt in ver
gclijking met die van het controlcdier onverandcrd 
te zijn . 

kwabben produceren na melijk verschillendc 
hormonen . die zekere o rganen aan zetten tot hun 
functies. Zo krijgen bijvoorbeeld de sch ildklier . 
d e alvlecsklier en d e bijnieren h u n uiteindelijkc 
Ieiding vanuit de hypophyse-voorkwab. Oak 
de geslachtsorganen word en door de voorkwa h 
gcregulecrd en wei met be hulp van de zo
genaamde gonotrope of geslachtshormonen. D ie 
hormonen worden na h un productie in d e 
bloed baan gebracht en bereiken ver volgens via 
d e bloedbaan d e geslachtsorganen. a lwaar zij 
hun s timu le rende«invloed doen ge lden op d e , 
processen van de vorming. d CI, g roei en rijping 
van de eice llen. Men hee ft de h y poph yse daar
om ook w e i de ,.motor van de voortpla nting" 
genoemd. een term du• oven gens voor z•chzerF 

e nigc methodes d e rela tieve grootte van de 
genoemde kwabben te bepalen . maar deze doen 
in dit verband niet vee! ter zake. D aarop komen 
wij la ter terug in een afzonderlijk artike l. 
Bij de met s lak gevoederd e dieren werden nu 
inde rdaad behalve goed-ontwikkelde eier
s tokken oak een grOte, actieve voor- en 
middenkwab gevonden ( figuur 2 ) . Wij moe ten 
dus wei concluderen, d a t de s lakkenvoed ing d€1v 
.. motor van d e voortplanting" zodanig hee ft 
be'in v loed, d a t deze verhoogde hormoon-
p roductie tot s ta nd kon komen. In d czelfde 
ric hting wces eveneens het fe it. dat bij d e me t 
s lak gevoederde die ren een vermcerdering van 

... . 

.. ·. 

"<·· 
fi.g. 3 spreekt. I 

I-le t is o ns nu in een reeks van experimenten ----
gcbleken. dat een v ruchtbaa r dier met gocd Figuur 3. Microscopische preparaten van de schild-
ontwikke ld e eiers tokken in bet bezit is va n een klier bij sterke vergrc1ting. !-let orgaa n is opgebouwd 

- dd k b E h d uit een aantal blaasjes (lollikels), die in een bind-
g ra te voor- en mi en wa · "en v er oog e weelselmassa zijn ingebed. !-let schildklierhormoon 
pro ductie v an gesla chts hormonen gaat dus wordt in hct zich in de lollikels bevindende colloid 
klaarb lijke lijk gepaard met een toena me en opgeslagen en via de in het bindweelsel gclegen 

- d d blocdvaten afgcvoerd. I n die bloedvatcn zijn Cnigc 
vergroting van e ce llen van e v oor- en kcrnhoudcnde rode bloedlichaampjes zichtbaar. Op 
middenkw a b. Dientengevolge he eft men tot o p grond van de·• relalicl dunne,, wand van de lollikels 
zekcre hoogte in de g root te van de voor- en moct de schildklier A als weinig acticl worden be-
middenkwab een maatstaf voor d e vruchtbaar- schouwd. De schildkl ier B. die alkomstig is van een geruime• lijd met slakken gevoederd dier, heelt kleine, 
heid. H e t is ons gelukt o m met behulp van dikwandige fo llikels en is actief. 

IS 
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bijzonder 
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cellen werd aangetroffen, in het 
van de cellen, die zich met een 
kleurstof blauw kleuren, hetgeen 
een centrale regeling van deze 

In de schildklier vertoonden de schildklier
blaasjes of follikels een duidelijke verdikking 
van de!\. wand, hetgeen eveneens wijst op een 
belangrijke verhoging van de horrnoonproductie 
( figuur 3). Aangezien dit schildklierhormoon 
een aanzienlijke rol speelt bij de stofwisselings
processen, kunnen wij ook hier zeer zeker een 
logisch, causaal verband aannemen met de 
vruchtbaarheid. Het ligt immers voor de hand; 
dat bij de processen van· vorrning, groei en 
rijping van eicellen verschillende specifieke 
stoffen noodzakelijk zijn, voor de synthese 
waarvan de stofwisseling op een hoog functio
neel niveau client te worden gebracht. 
Samenvattend kunnen wij dus conclucieren, dat 
de activiteitstoestand van de geslachtsorganen, 
de hypophyse en de schildklier geheel en al in 

Kort Terslag Tan de Alge~ne LedenTergode

rlng op II noTember j.l. In Amsterdam. 

Precies op tijd werd de vergadering door ooze voor
zitter geopend, en heette hij aile aanwezigen hartelijk 
welkom. Ruim 70 !eden woonden deze vergadering bij. 
De penningmeester moest wegens plotselinge ziekte 
helaas verstek Iaten gaan, zodat bet financieel over
zicht werd gegeven door de le secretaris. Vervolgens 
las de le secretaris de notulen voor van de vorige 
jaarvergadering in Utrecht, die door de aanwezige 
!eden werden goedgekeurd. Mede doordat de voor
zitter tamelijk vermoeid was wegens zijn deelname 
aan de excursie door Artis met Prof. Mertens en 
omdat de secretaris enige op- en aanmerkingen had 
ontvangen op bet ontwerp-huishoudelijk reglement, 
werd de bespreking van het huishoudelijk reglement 
door de le secretarls geleid. 
In vlot tempo werden de verschillende l>Unten af
gehandeld en goedgekeurd. In bet volgende nummer 
zullen de aangebrachte wijzigingen .in extenso worden 
gepubliceerd. 
De benoeming van de nieuwe bestuursleden, die hier
aan vooraf ging, ondervond geen enkel bezwaar. Er 
moest, in verband met bet plotselinqe aftreden van 
mevr. Klynstra nog een derde bestuurslid worden 
candidaat gesteld, waarvoor bet Bestuur en de Werk
groep Amsterdam de beer Otte voordroegen. Met 
algemene stemmen werden de benoemingen aanvaard. 
Op de 1e pagina vindt u alle adressen van bet vol
tallige bestuur, dat thans dus uit 9 !eden bestaat. 
Over de lezing van Professor R. Mertens vindt u 
elders een kort verslag. Een van ooze !eden zegde 
mij toe een uitvoerig verslag van deze lezing te 
maken, hetwelk wij in bet volqende nummer van ons 
blad hopen te publiceren. 

M. van Rekum 

BOEKBESPREKING 

Door onze actieve bibliothecaris werden de volgende 
boeken voor ooze bibliotheek aangeschaft: 
Nr. 565: Anne Funkhouser ~eview of the Neo
tro,~cal !_ree-frogsoTthe li_~n~s __ yAYLI;_OMEDUSF-
DI oekle -bevat een overzlcnt van de Phyllomedusa
soorten alsmede van de gebieden waar zij voorkomen 
en is zeer geschikt voor bet determlneren van deze 
fraaie kikkers. 
Nr. 511: ,.Taschenbuch der helmischen Amphibien und 
Re~tilien", geschreven-·door-or:-Helni Wermuth en 

uilgegeven door Urania-Verlag, Leipzlg/Jena. Een 
handig en overzichtelijk boekje, waarln 32 gekleurde 
afbeeldingen zijn opgenomen. 
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dezelfde richting wijst. De slakkenvoeding blijkt 
dus niet slechts dQI groei in belangrijke mate te 
stimuferen, maar heeft bovendien een gunstigeft.. 
invloed op de vruchtbaarheid en dit laatste 
moet vanzelfsprekend van de grootste practische 
betekenis worden geacht. 
Aan het slot van dit artikel moeten wij nog 
wei wijzen op het feit, dat de zaken met het 
oog op het goede begrip wat eenvoudiger 
werden voorgesteld dan zij in werkelijkheid 
wei zijn. Wij hebben slechts een algemeen 
schema gegeven en dit zo eenvoudig rnogelijk 
gehouden. Het is ook heel goed mogelijk en 
zelfs zeer waarschijnlijk, dat niet aBe amphibieen 
en reptielen in precies dezelfde mate op de 
slakkenvoeding reageren. Oit client van geval 
tot geval nauwkeurig te worden onderzocht. 
Voor het reeds gesignaleerde gevaar voor het 
optreden van bepaalde abnorrnaliteiten, in het 
bijzonder het zie~te~eeld van de acrornegalie. 
en eventueel nooazakelijke kunstmatige voeding 
moge naar ons vorige artikel worden verwezen. 

Verder uit de ,.Perlen-Reibe" van Verlag Adalbart 
Pechan - Wien/Miinchen: 
Nr. 512: ... G~f!!£!l~~1l_l!!!_~!_r~rium" geschreven 
door Eduard Reichert. Schrijver 'li()u(ft een pleidooi 
voor het houden van gifslangen en vertelt op aan
trekkelijke wijze hoe hij deze liefhebberij jarenlang 
heeft beoefend. Hij wijst wei degelijk op de gevaren 
die hieraan verbonden zijn en bet is voor beginners 
in deze liefhebberij wei zaak dit boekje goed te lezen. 
Nr. 513: .,Was weisst Du wirklich uber Schlangen" 
geschreven door Guy M. Chasteler. D1t slechts UJt 
52 bladzijden bestaande boekje geeft een beschrijving 
van de Europese slangen en hoe men deze kan 
vangen. 
Nr. 514: Schildkroten - 3e druk • geschreven door 
Dr. Ipg~J(I:e~~· 
Nr. 515: .,Abphigit~~- Terr~ri~ID'.' eveneens '(an 
Dr. loge Kre s. 1 ZIJD lwee hand1ge boekjes, die 
ook aanwijimgen geven hoe men de dieren houden 
moet en wat voor hen ter tafel moet worden gebracht. 

VRAAG EN AANBOD, RUILRUBRIEK 
Ons lid de beer J. Hofstra, Groningerweg 102, Eelder
wolde, Post Eelde, biedt ter overname aan: 2 exem
plaren Anolis carolinensis a f 3,- per stuk; enige 
muurhagedissen it f 1,25 per stuk en enkele alpen
watersalamanders en gewone kleine watersalamanders, 
die nu op het droge worden gehouden, a f 0,30 en 
.f 0,50 per stuk. 
Ons lid de beer C. H. van Spanje, Willemskade 13 
te Leeuwarden, vraagt om een kweekportie was
molten, een kweekportie treksprinkhanen en wande
lende takken. 
Ons lid de beer L. WijHels, St. Lambertusstraat 1, 
Engelen, heeft een volwassen Gladde Slang, Coronella 
austriaca, en wil deze ruilen voor Lacerta muralis, 
sicula of andere. 

SUMMARY: The Yellow Bellied Toad, Bombina varie
gata, is one of the species that gradually disappear 
from their small Dutch range in the extreme southern 
part of Limburg. The animals are to be found in both 
pasture and woodland ponds, if only the soil is 
clayish. The pasture ponds are now for the greater 
part becoming unsuitable habitats and the evident 
cause is the pollution and poisoning of the water. 
Near the German border some spec1mens were lound 
with reddish bellies. Since no specimens of the Red 
Bellied Toad, Bombina bombina, were collected, 
hybridization appears to be quite unlikely. The 
number of aberrant specimens found is too small to 
indicate intergradatlon. More collecting will be needed 
to explain the phenomenon. 
Yellow Bellied Toads are fine pets, feeding on snails, 
worms, spiders, tubifex and flies. In the indoor 
terrarium the toads can easily be kept active during 
winter. 
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