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VERSCHIJNT MAANDELIJKS

het teRRARium van deze maand
een zuiP-limBURQSch LanPschap Poor 3. th. teR hORSt

met een poto van Pen schRrjveR
Juni 1943 besloot de werkgroep 's-Gravenhage van onze vereeniging een middag te 
besteden aan de inrichting van enkele terraria op een der complexen van de Stichting 
((Gemeentelijke School- en Kindertuinen" van de Gemeente 's-Gravenhage.

(Cliche „Het Aquarium")

Vroedmeesterpadden, links en rechts cTd* met eisnoeren, midden $.

In de eerste plaats bereikten wij hiermede een leerzame demonstratie voor de minder 
ervaren leden en in de tweede plaats verkregen wij op deze wijze enkele fraai en 
vakkundig ingerichte bakken, welke moesten dienen als lesmateriaal op de lesuren. 
Op deze lesuren worden namelijk compleet ingerichte terraria aan het jonge volkje 
getoond, waarbij de onderwijzer de bijzonderheden over de planten en de dieren 
vertelt.
Het nadeel bij het inrichten van deze show-terraria bleek hierin te bestaan, dat wij 
uitsluitend de beschikking hadden over een aantal betrekkelijk kleine, zoogenaamde 
handelsterraria, d.w.z. terraria welke voor den oorlog in eenheidsmaten in de diverse 
winkels van naturalisten te koop waren. Desnieitemin mochten wij er in slagen enkele 
fraai ingerichte bakken samen te stellen. Allereerst besloten wij een geografisch 
ingeiicht terrarium in te richten met als uitgangspunt: een Zuid-Limburgsch landschap 
met mergelgroeve, bewoond door Vroedmeesterpadden.
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Het terrarium, dat te onzer beschikking stond, was iang 50 cm, breed 33 cm, hoog 
36 cm, terwijl de hoogte met kap gemeten 50 cm bedroeg, dus betrekkelijk klein om 
er iets moois van te maken.
Allereerst bouwden wij een onder- en achtergrond op van origineel, uit de streek 
zelf ingevoerd mergelsteen. Deze soort steen is zeer gemakkelijk te bewerken omdat 
ze uiterst zacht van samenstelling is. Als beplanting werden de volgende planten 
gebruikt:
Dubbelloof, Hondsdraf, Maagdepalm, Klimop, Bosch- en Mannetjesvarens, alsmede een 
Lijsterbesboompje. Deze planten zijn alle duidelijk op de hierbij gereproduceerde foto 
te zien. Uit deze afbeelding blijkt ook duidelijk de indeeling en groepeering van 
steenen en planten, zoodat een nadere beschrijving hierover als overbodig beschouwd 
kan worden.
Vooral het Dubbelloof werkte erg decoratief. Het was nu zaak het terrarium matig 
vochtig te krijgen en te houden, teneinde den bewoners — enkelen Vroedmeesterpad- 
den (Alytes obstetricans Laur.) de juiste levensvoorwaarden te verstrekken. Dit gelukte 
wonderwel, ook al omdat voldoende ventilatie in dit betrekkelijk kleine terrarium 
aanwezig was. Er was nl. een strook gaas aangebracht hoog 10 centimeter, reikende 
vanaf 4 cm, gerekend van den bodem, tot 14 cm van den bodem en wel aan beide 
zijden van den bak.
Als verdere technische bijzonderheid kan nog vermeld worden, dat de ruiten uitneem- 
baar zijn en in het hoekijzeren geraamte bevestigd met buigbare zinken klemmen.

De kap rust dcor zijn eigen gewicht op den bak en kan niet verschuiven omdat hij 
past in den bovenrand van het terrarium, welke uit T-ijzer is samengesteld. Enkele 
weken bleef het terrarium staan zonder dat er dieren in werden losgelaten, teneinde 
de planten gelegenheid te geven „zich te zetten". Deze procedure verliep naar wensch, 
waarna de reeds hierboven genoemde bewoners er in werden geplaatst, die het in dit 
inmiddels prachtig begroeide terrarium best naar hun zin schenen te hebben. De'foto 
werd bijna een jaar later genomen en men kan uit de afbeelding zien, dat het geheel 
er in dat jaar nog fraaier op was geworden. Het geeft een goed detailidee van een 
mergelgroevelandschap in het uiterst Zuidelijke puntj.e van onze mooie provincie 
Limburg.

de miepenleeuw
Door q. uiteRbijk, zeist met 4 teekenmqen van Den schRijven
De mierenleeuw (Myrmeleon formicarius) (fig. 1) is een libelachtig dier met dak- 
vormige vleugels, geknopte sprieten en een lang achterlijf. Het dier leeft in droge 
streken, vooral op en bij de heide. Men ziet het imago echter zelden: dit is n.l. een 
nachtdier.
Veel bekender — haast iedere natuurliefhebber heeft er wel eens een gezien — 
is de larve (fig. 2). Deze heeft een eivormig achterlijf, dat bezet is met naar voren 
gerichte haartjes, welke het glijden naar voren tegengaan. Het dier heeft zeer korte
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pootjes; daarmede loopt het achterwaarts in een kringetje; aldus ontstaat een 
kegelvormig kuiltje in het droge, losse zand. Op het diepste punt zit nu de larve, 
listig gecamoufleerd onder het zand. Alleen de geduchte voorkaken en de kop 
steken buiten het zand uit.

Is nu een mier of een ander klein insect zoo ongelukkig over den rand te glijden, 
dan is zijn lot beslist (fig. 3). De mierenleeuwlarve helpt hem, om wat gauwer zijn 
noodlot te bereiken, door zand omhoog te gooien, waardoor de prooi op hoe langei 
hoe losser grond komt te staan en tenslotte beneden belandt. Nu worden de 
gegroefde voorkaken in het slachtoffer geslagen; door deze kaken loopt giftig 
speeksel, tevens verteringsvocht, in het lichaam van de prooi. Dan zuigt de larve 
het opgeloste voedsel op en slingert het leege chitinehuidje naar buiten. In verband 
met het oplossen van het voedsel en het wegslingeren van het leege huidje staat, 
dat er in het darmkanaal van de larve geen onverteerbare resten zijn en een anale 
opening ontbreekt dan ook. De larve kan verbazend lang vasten.
Twee jaar zijn noodig voor de ontwikkeling van de larve, dan verpopt zij zich in 
den zomer van het tweede jaar. Het inkapselen vindt plaats in een kunstig, uit zand 
en spinsel gemaakten cocon. (fig. 4).
De reden waarom ik over dit insect geschreven heb is, dat de
larve haar vallen ook zeer goed in een terrarium of insectarium
maakt. Zij zijn gemakkelijk te voeden, door zoo nu en dan wat pjj/BSfigSSk
levende mieren of kleine torretjes in het terrarium te werpen, die u.
na verloop van tijd vanzelf wel in de vallen terecht komen. Ik kan islWwpffi.-
iederen terrariumliefhebber, die een terrarium heeft met rustige _
reptielen en amphibieen — dus geen waterkikkers, zandhagedissen ri&.M
(die alles ondergraven) e.d. — aanraden eens zoo'n dier in zijn
terrarium te plaatsen. Succes is verzekerd!
N.B. Opgemerkt moet worden, dat een groot terrarium de voorkeur geniet.

de heikikvoRSCh (RAnA arvaLis) contRA BRuine kikvoRSCh
6oor j. smith jr., ROtteRdam

Het is er mee als de moeder met de tweelingen. Een vreemde kan ze nooit uit elkaar 
houden en de moeder vergist zich nooit. De Bruine kikker, Rana temporaria gelijkt 
in vele opzichten op den Heikikker, maar heeft men eenmaal de twee soorten een 
tijdje gehad, dan vergist men zich daarin niet meer.
Afgezien in de verschillen in de anatomie dezer dieren, is er uiterlijk op verschillende 
punten een duidelijk onderscheid aan te wijzen. De Bruine kikker is veel hoekiger 
van bouw en heeft ook veel langere achterpooten, wat het duidelijkst uitkomt in de 
teenen, die met de zwemvliezen ware roeispanen vormen. De langste teen, van de 
buitenzijde van den poot gerekend de tweede, steekt hier ver buiten het vlies uit. 
De Heikikker heeft bovendien ter weerszijde van den rug, twee licht gekleurde 
strepen loopen, die de Bruinen kikker mist. Alles bij elkaar dus nogal opvallend. 
Dat de bek van den Heikikker spitser zou zijn dan die van den bruinen, heb ik niet 
kunnen ontdekken. Helaas ben ik slechts in het bezit van een enkelen Heikikker, 
maar veel verschil in snuitvorm heb ik nooit gevonden. Evenmin is er naar ik meen 
veel verschil in den afstand der oogen, die bij den Bruinen kikker grooter zou moeten 
zijn dan bij den Heidekikker. Om dit eens te onderzoeken heb ik twee evengroote 
dieren naast elkander gezet, maar een eenigszins opvallend verschil kan ik niet 
constateeren.
De buikzijde van den Heidekikker is zonder vlekken, in tegenstelling met den 
Bruinen kikker, Waarvan de buik geheel gemarmerd is. Alleen de keel van den 
Heidekikvorsch is gevlekt.
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De kleur van het dier is mooi donker bruin, een wat lichtere streep over den rug 
en dan de hiervoor genoemde twee lichtgele strepen ter weerszijde van den rug. 
Ook hier schijnt de kleur weinig standvastig, want op de kleur afgaande zouden 
we gezegd hebben, twee geheel verschillende dieren voor ons gehad te hebben, 
toen ook de heer ter Horst op een der gehouden werkmiddagen in Den Haag eveneens 
een Heikikker had meegebracht.
Dan moet er, altijd volgens mijn geleerde schrijvers, nog een verschil aan te wijzen 
zijn aan de pooten. De Heikikker moet dan een harden knobbel bezitten aan de 
binnenzijde van den poot, achter de teenen — maar ik beken eerlijk dat ik daar nog 
nooit op gelet heb.
Mijn Heikikker kreeg ik ruim een half jaar geleden in mijn bezit door toedoen van 
ons medelid, den heer Gravestein. Aanvankelijk gedroeg het dier zich erg schuw, 
maar al spoedig scheen het zich in zijn omgeving meer thuis te gevoelen. Met het 
voederen had ik in het begin moeite doordat het dier te traag was om uit zijn 
schuilhoek te voorschijn te komen wanneer er gevoederd werd. Door hem tijdens 
het voederen apart te zetten in een bakje, heb ik hem gewend wormen aan te nemen 
die met een pincet wtorden aangeboden en nu is hij zoo ver dat hij als een der 
eersten voor den' dag komt, wanneer ik met de wormenbus bij het terrarium verschijn. 
Merkwaardig is het dat het dier, dat toch volgens zijn naam op de hoogere gronden 
thuis hoort, in mijn terrarium bij voorkeur de vochtigste plekken opzoekt. Het is dan 
ook meer een bewoner van vochtige streken dan juist van droge heidegronden. ’)
In het water heb ik hem nooit zien gaan. Wordt hij er toe gedwongen, dan tracht 
hij steeds weer zoo gauw mogelijk het natte element te verlaten. Op het oogenblik 
is het dier al flink gegroeid en voorzoover ik het kan beoordeelen, nu wel volwassen. 
Als grootte voor deze soort wordt opgegeven IV2 cm.
Of ik met een mannelijk dan wel met een vrouwelijk dier te maken heb, kon ik nog 
niet constateeren.
*) Hierover zal onze Herpeto-geographische Dienst ons na eenige jaren hopenlijk 
meer kunnen mededeelen. (Red.)

een noodteRRARium
Door Den technischen teRRaRiumDienst, j. smith jr., ROtteRDam

met teekeninqen van Den t.D.

Bij het uitwerken van de ontwerp-teekeningen, welke leidden tot het vaststellen van de 
bouwteekeningen, welke in het laatste nummer van den 3en jaargang zijn aan- 
gekondigd, kon ik menigmaal de verzuchting slaken: hadden wij maar materiaal! 
Zooveel dingen kunnen wij niet bedenken, ontbreken ons de materialen dan is alles 
voorloopig nog toekomstmuziek. Nu is de een wat gelukkiger dan den ander en ik 
maak mij sterk, dat heel wat leden nog wel over die onontbeerlijke zaken beschikken. 
Oude aquaria leveren wel hoekijzer en ook glas. Blijft echter de minder gelukkige,

die dan wat wangunstig op den 
beter voorzienen terrariumliefhebber, 
verder niets te doen staat dan maar 
geduldig af te wachten tot er weer 
eens zonder ijzerbon ijzer en zonder 
houttoewijzing hout te verkrijgen is. 
Ik wil niet zeggen, dat dit probleem 
mij slapelooze nachten bezorgd heeft, 
maar aan den anderen kant heeft het 
geval mij toch ook wel zoo bezig 
gehouden, dat ik aan het experimen- 
teeren ben gegaan. Het resultaat is 
het volgende.
Met geheel afwijkende materialen is 
een terrarium samen te stellen, dat 
(dit voorop gezet) een noodterrarium 
moet blijven, geschikt voor droog 
terrarium.
Nu is het natuurlijk mogelijk, dat men 
zelfs niet over deze vervangings- 
materialen — welke niet tot de „sur- 
rogaten" gerekend worden — de 
beschikking heeft, maar dan wasch 
ik mijn handen in onschuld. Ik heb
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m'n best gedaan. De teekening, welke U als figuur 1 ziet afgebeeld, zegt U al dat het 
model van het terrarium niet aiwijkend is van het normale. Wei zijn de maten 
eenigszins beperkt. Grootere afmetingen dan 40 cm hoog en 30 cm lang, bij een 
gelijke breedte zijn niet goed mogelijk.
En nu de bijzonderheden. Voor het frame wordt hiervoor gebruikt: karton. Neem 
hieivoor stroobord van minstens 6 millimeter dikte. Hoe dikker hoe beter. Kan men 
het zoo dik niet krijgen, lijm dan meerdere platen 
karton op elkaar tot de gewenschte dikte verkregen is.
Gebruik strcokarton. Houtbord is minder geschikt. Dit 
aan elkaar lijmen moet met houtlijm gebeuren en 
drogen dient te geschieden onder druk. Met een karton- 
mes — of bij gebreke daarvan is het gebruik van een 
figuurzaag aan te bevelen — worden de zijden uit- 
gesneden. Het frame ontstaat door uit deze vlakken 
het overtollige weg te nemen. De randen mogen niet 
smaller worden dan minimaal 4’/2 centimeter. Dit geldt 
voor alle vier de zijden. Denk om de pootjes, welke 
er voor zorgen, dat het terrarium stevig staat (zie 
figuur 2).
En nu. Glas? Geen denken aan. Voor gewone sterve- 
lingen is dat niet te koop, maar een ander materiaal 
misschien nog we 1 en dat is: cellophaan. U kent het 
wel, het doorzichtige- materiaal dat om doozen gespannen zit en om wijlen sommige 
sigarettenmerken. Neem zoo'n vel cellophaan, zoo groot als de zijden welke men 
ermede wil „bespannen". Plak dit cellophaan op de randen vast met gluton en doe 
het zoo strak mogelijk. Geheel vlak zal het niet komen, maar dat geeft niets. Maak 
den Hjmrand echter zoo smal mogelijk en zoo dicht mogelijk langs de buitenranden.

Is de lijm gedroogd, maak dan met een sponsje het 
cellophaan goed nat en word niet wanhopig, wanneer 
het nu gaat rimpelen. Plaats het aldus behandelde 
geval niet te dicht bij de kachel en U zult bemerken 
dat het cellophaan — nadat alle water verdampt is — 
zoo glad gespannen zit als U maar wenschen kunt. 
Leg zoo'n behandelde terrariumwand onder een stapel 
boeken, want het zal de neiging vertoonen te gaan 
kromtrekken.
Twee (zij)wanden worden ingericht als ventilatie- 
wanden. Hiervoor gebruike men een z.g. zongordijn. 
Dit is een groen gekleurd vel stevig papier, waarin 
ongeveer 2% cm lange gleuven gesneden zijn. Het 
uilerlijk daarvan is als figuur 1 aangeeft. Men snijdt 
hiervan een passend stuk af en lijmt dit tegen de 
zijkanten van het terrarium.

Andere materialen, zooals een oud stuk vitrage, zijn hiervoor ook goed te gebruiken. 
Het terrarium wordt nu in elkaar getimmerd met behulp van etalagespelden (zie 
figuur 3), insectenspelden of iets dergelijks. Over de hoeken worden nog reepjes 
plakband geplakt.
Het geheel, dat nu al vrij stevig is, wordt nog versterkt door een bodem — eveneens 
uit dik karton — welke er eveneens ingebracht wordt met behulp van spelden. Bovenin 
worden extra strooken karton aangebracht, waarop een ventilatiedak gelegd wordt. 
Dit dak wordt op dezelfde wijze samengesteld als de zijden. Vanzelfsprekend is dit 
noodterrarium alleen te gebruiken voor droogteminnende dieren. Water is hierbij uit 
den booze.
Zoo noodig kan men bij den Technischen Terrariumdienst een uitvoerige bouw- 
teekening bestellen a / 0,75 per stuk, inclusief toelichting. Bestellingen uitsluitend 
door storting op postrekening No. 432471 ten name van: J. Smith, Schieweg 89a, 
Rotterdam. Men vermelde op het girostrookje: voor noodterrarium.

l&ceRta aqilis linn. (zanfchAQeftis)
£>oor q. uiteRdrjk, zeist

Overal waar droge, hooge grond is, kunnen we deze dieren aantreffen. Ze zijn 
vrij duidelijk geteekend: wijfje aan rugzijde donker tot vaalbruin met helderwitte 
stippen in een donkerbruine blokteekening. Het mannetje is op den rug bijna effen 
bruin; de diepte van deze kleur is voor de afzonderlijke individuen geheel ver- 
schillend. De beide zijden zijn van licht- tot donkergroen gekleurd. De buikzijde
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van beide geslachten is geel-wit. Mannetje zoowel als wijfje zijn meestal niet 
langer dan 18—20 cm.
Evenals alle andere hagedissen, zijn ze echte zonnekinderen; elk streepje zonlicht 
dat in het terrarium valt, of het nu 's morgens vroeg of 's avonds laat is, lokt 
hen uit hun hoi. Voorzichtig kruipen ze tusschen de planten door naar het glas 
en vleien zich dan languit in het zand, nadat ze eerst een soort kuiltje gegraven 
hebben, spreiden de pooten wijd uit en laten zich volop door de zon stoven.
Buiten, in de vrije natuur dan, kan men ze met mooi weer aan bosch- of heide- 
kanten zeer goed waarnemen. Wanneer ze wegvluchten, geschiedt dit ook lang 
niet zonder geruisch, zoodat men,- w'anneer men ze niet gezien had, toch van hun 
aanwezigheid op de hoogte gesteld wordt. Wil men ze vangen, dan is m.i. de 
eenvoudigste methode: voorzichtig door de heiplanten voortschuifelen en goed 
de oogen en ooren gebruiken. Merkt men er een op, dan een vlugge greep, liefst 
achter den kop (niet bij den staart: de kans op afbreken is dan bijzonder groot) 
en de spartelende gevangene snel in de daarvoor meegebrachte bergruimte gestopt. 
Ik gebruik meestal een botaniseertrommel, dien ik met hei en mos gevuld heb. 
Bindt echter Uw trommel of kistje nooit achter op de fiets bij het naar huis gaan 
(tenzij de vangst mislukt is), want dan komen de dieren, ondanks de hei en 
het mos, geheel of gedeeltelijk geradbraakt in hun kosthuis aan, tot teleurstelling 
van den eigenaarl
A1 is dit dier vrij algemeen, de beginner zal toch van deze dieren veel plezier 
hebben; hun Latijnsche naam „Agilis" = beweeglijk, verklaart dit al voldoende. 
De voeding is vrij gemakkelijk: meelwormen, afgewisseld met regenwormen, vliegen 
(die ze alleen levend nuttigen), naakte slakken, sprinkhanen, kortom bijna alle 
insecten zijn welkom. Ook water is noodig: hetzij door 't spuiten van de planten 
(waar ze de droppels aflikken), hetzij door een poeltje in den bak. Geheel zonder 
drinken kunnen ze nietl
Ze zijn in bijna alle soorten terraria te houden; ik zelf houd ze in een aqua-terrarium. 
Het liefst echter verblijven ze in een heide-terrarium; daar voelen ze zich in hun 
element. Maar toch in elk ander terrarium wennen ze spoedig en ze leven goed 
naast andere soorten. Bepaald vechtlustig heb ik ze nooit gezien.
Hoewel hier voor vele ervaren terrariumhouders niets nieuws in staat, toch ik hoop 
de leeken op dit gebied nog van dienst te zijn geweest met een korte, algemeene 
beschouwing over deze aardige hagedissen-soort. Tenslotte houd ik mij voor op- en 
aanmerkingen ten zeerste aanbevolen.

Andere Nederlandsche namen voor Lacerta Agilis zijn: duin-, hei-, vlugge-, gewone 
hagedis, eidas, everdas, egetis, heislenter. (Zie bijlage Dierennaamlijst „Lacerta 
Nieuws", van 15 Juni 1943.)

J.t.H.

eieRen van 6e euRopeesche moeRasschiL6pA6
(emys ORBICULARIS) Cjoor h. L C>e koninqh, utcecht
In het Augustusnummer 1944 van „Lacerta Nieuws" beschreef de Heer A. Th. Reijst 
zijn waarneming omtrent het eierleggen van zijn Grieksche Landschildpad. Begin 
Augustus vond dit ook plaats bij een van mijn Europeesche Moerasschildpadden. 
Deze schildpadden houd ik in een daarvoor ingericht oud aquarium. Als ik thuis 
ben, laat ik ze los in den voortuin, waar ze in het vijvertje naar hartelust kunnen 
zwemmen.
6 Augustus 1944 bemerkte ik, dat de grootste van mijn schildpadden bezig wds 
een gat te graven op dezelfde wijze als de Heer Reijst dat beschreven heeft. Na 
eenigen tijd echter staakte het dier het graven en liep naar de vijver, waarin 
het „onderdook", om een in dat jaar actueel woord te gebruiken.
Even later was ik weer in den tuin en daar was het dier wederom bezig met het 
graven van een gat. Deze gaten waren niet groot van omvang, maar toch wel 
vrij diep. Nu zette ik het dier op een andere plaats, waar het verder ging graven, 
also! er niets gebeurd was. Tot eierleggen, wat ik toch na deze inleiding ver- 
wachtte, kwam het echter niet. Den volgenden dag liep het dier weer vrij rond 
en toen ik den tuin inging zag ik juist dat ze bezig was om met de achterpooten 
een kuiltje verder dicht te maken. Zeer nieuwsgierig maakte ik voorzichtig het gat 
open en zag er eieren in; ik schat een stuk of 7—8. Ze waren zoo groot als een 
klein duivenei, doch iets meer langwerpig. De schaal was helder wit en reeds 
hard. Een ei woog ongeveer 7 gram. De aarde van het gat en omgeving was 
vochtig; blijkbaar had het dier den grond met urine bevochtigd, zooals dit hun
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gewoonte is, naar ik in Dr. K. Floericke's werkje „Kriechtiere und Lurche Deutsch- 
lands" las.
Ik besloot een proei te nemen door enkele eieren in het gat aan hun natuurlijk 
lot over te laten en de anderen in een bloempot met aarde te doen, welke grond 
ik van een naast het gat gelegen plekje nam. Op deze aarde kwam wat vochtige 
grond uit het kuiltje en hierop legde ik een aantal eieren in denzelfden stand, 
als waarin ik ze had aangetroffen. Het geheel bedekte ik weer met aarde. Nu was 
het de vraag, hoe ik ze op temperatuur moest houden. In een jaargang van de 
..Blatter" had ik gelezen dat een kweek met de Europeesche Moerasschildpad ge- 
lukt was, door de eieren in een vochtige broeikas op een temperatuur van 28—30 gr. 
te houden. Een broeikas had ik echter niet en ik kende niemand die een broeikas 
bezat. Ten einde raad plaatste ik den bloempot in... de hooikist! Deze zette ik 
op zonnige dagen buiten neer,4 waar dan gemakkelijk een temperatuur van plus 
minus 30 gr. bereikt wordt. Door de hooikist koelde de aarde niet zoo gauw af. 
Ik vrees echter dat we niet 6—7 weken zonnig weer houden! Het is dus een zeer 
groote vraag of deze eieren uitkomen onder zulke ongunstige omstandigheden.

Naar ik later heb vernomen, zijn de eieren niet uitgekomen.
J. TH. TER HORST, Redacteur.

qenezinq van inqewanOswoRmen
bij den qevLekten LAndsaLamAndeR 6oor j. th. rep houst
Uit mijn terrarium-dagboek wil ik anno 1933 iets aanhalen dat ik beleefd heb bij het 
opkweeken van een aantal larven van den Gevlekten Landsalamander, ook wel 
genoemd Vuursalamander (Salamandra salamandra L.).
Sinds vele jaren bezat ik onder meer een prachtig 2 exemplaar van zulk een 
Vuursalamander. Zoo werd ik in 1933 eens door haar verblijd met een aantal jongen, 
in totaal niet minder dan 44 stuks! Op 12, 13, 14, 15 en 16 April werden namelijk 
respectievelijk aigezet in het water van het vijvertje 20, 9, 5, 2 en 8 larven, waarvan

er een dood geboren werd. 
De eerste levensdagen van 
de 43 geel-zwarte vrienden 
verliepen normaal.
Het aquarium, waarin ik ze 
opkweekte, had een afme- 
ting van 23 X 22 X 30 cen
timeter en was beplant met 
waterpest, fonteinkruid en 
hoornblad, met een water- 
stand van 12 centimeter.
Als vcedsel werden ver- 
strekt groote levende daph- 
nia's en in klein stukjes 
gesneden regenwormpjes. 
Toen de warmere periode 
haar intrede deed, kwamen 
de eerste moeilijkheden en 
de eerste sterfgevallen de- 
den zich onder de larven 
voor, ondanks dat ik zorg- 

droeg voor pijnlijke zuiverheid en veelvuldige en regelmatige verversching van het 
water. Dit is noodig, want in de vrije natuur treft men de larven aan in snelvlietende 
beekjes met ijskoud water. Daar er aan de gestorven diertjes niets was waar te 
nemen waaraan zij zouden kunnen zijn dood gegaan, zond ik een gestorven larve 
op naar den destijds als „vischdokter" optredenden Heer P. H. van Gijn te Arnhem, 
die een microscopisch onderzoek instelde. Volgens zijn mededeelingen, welke ik enkele 
dagen, nadat ik het lijkje per post had ingestuurd, ontving, was de darm op eenige 
plaatsen aan de binnenzijde bezet met iets dat voor een kapsel van jonge ingewands- 
wormen werd gehouden. In deze kapsels leeiden jonge larfjes. Op een mij toe- 
gezonden micro-foto, genomen door genoemden Heer van Gijn, was het kapsel aan 
den rand van den darm goed waar te nemen. Niet alleen zouden deze parasieten 
het dier van binnen hebben verwoest, maar de tamelijk groote kapsels en hun aantal, 
in zoo'n betrekkelijk dunnen darm, hadden bij mijn salamanderlarve ook nog een 
verstopping veroorzaakt. Geadviseerd werd de larven te voederen met enchytraeen, 
gedrenkt in levertraan, waardoor een flinke ontlasting zou worden verkregen en
’) Clichd „In weer en wind”
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waarbij de kans bestond, dat de kapsels en eventueele wormen zouden meekomen. 
Voorts moest ik de bovenste laag van den bodemgrond afhevelen en vervangen door 
nieuw zand, gewasschen in zout water. Ik heb de adviezen opgevolgd met als 
resultaat, dat de sterfte ophield. Weliswaar verloor ik in net begin nog eenige larven, 
waarschijnlijk omdat ik te veel enchytraeen gevoederd had (zoodat op de wateropper- 
vlakte een vette laag kwam te drijven), doch nadat ook dit euvel verholpen was 
— door middel van alroomen met een absorbeerende krant — trad er verder geen 
sterfte meer op. De overblijvers gedijden prachtig gedurende de nog resteerende 
zomermapnden en medio September begaven zij zich aan land, waarmede de 
gedaanteverwisseling was volbracht. Toen de tijd daar was voor hun winterslaap 
waren er van het nest van 43 stuks nog 17 stuks — alle ter grootte van pl.m. 7 a 8 
centimeter — over. Wat prettig, vindt U niet, zoo'n terrarium-dagboek. Begin er ook 
nog dit jaar aan. •

koine mede^eelingen
Zorg — wanneer de maand Maart vochtig is — voor voldoende wormen voor uw 
amphibia welke uit de winterslaap te voorschijn komen. Ook andere voeders dient 
U tijdig bij de hand te hebben.

Hebt U er al aan gedacht uw waarnemingen van den Grooten 
Watersalamander door te geven aan onzen Herpeto-geografischen 
Dienst? 06k uw opgave kan van groot belong zijn. Nu de lente 
er weer spoedig is en diverse terrariumdieren zich wederom 
zullen vertoonen, is het zaak voor de „Lacerta"-leden goed hun 
oogen te gebruiken en steeds alle waarnemingen door te geven 
aan den heer D. P. van Wijk, Amersioortschestraatweg 45 te Bussum. 
Dan werkt ook U mede om meer bekendheid te krijgen over de 
geografische verspreiding van onze inlandsche reptielen en amphi- 
bieen, waarover helaas nog zoo weinig bekend is.

De eerste import. Op 3 Mei 1945 arriveerde bij ons lid W. G. Onstenk te Maastricht 
de eerste import van overzee in ons land, namelijk een Gedoornde Padhagedis uit 
Texas U.S.A. Het diertje had de reis gemaakt van Texas naar Brunswijk door de lucht 
en werd verder met het bijna met legendarische beroemdheid overladen voertuig de 
jeep in 2 dagen naar Maastricht gebracht. Daar kwam het springlevend aan. Over 
dezen eersten import hoort U later meer interessante gegevens.

Winterslaap in het water. Wederom hebben wij de beschikking gekregen over eenige 
gegevens ter zake van het doorbrengen van den winter van amphibia onder water. 
Op 9 Januari 1946 nam ons lid A. Nelissen uit Geleen (L.) bij zwaar winterweer en 
hevige vorst een aantal Alpenwatersalamanders en Bruine landkikvorschen waar 
op den bodem van een waterput, waarvan het ijskoude water niet bevroren was. 
Ook hierover hopen wij later meerdere bijzcnderheden te kunnen publiceeren.

vraaq en A&mod, RuilRUBRiek
Mededeelingen worden gratis opgenomen. Zij moeten uiterlijk den 
20en van de maand in 't bezit zijn van den redacteur!

Ons lid J. J. Verschoor, Kastanjelaan 79, Zwanenburg, Post Halfweg 
(N.-H.) vraagt een terrarium te koop, te huur oi in bruikleen.
Ons lid J. Bovenkerk Jr.f Oostzaanstraat 21 II, Amsterdam, heeft 
overcompleet 40 a 50 witte en grijze muizen en stelt deze beschik- 
baar voor slangenhouders. Vraagt als tegenprestatie slechts een 
paar amphibia.

Ons lid P. Aalders, Oranjelaan 14, Vlaardingen, wenscht een stel hazelwormen (Anguis 
fragilis).
Ons lid Th. H. A. Albers, van 't Santstraat 79, Nijmegen, vraagt 1 paar Ringslangen 
pl.m. 40 cm of iets grooter alsmede een paar levendbarende hagedissen.
Ons lid S. de Boer, 182, Middelie (N.-H.), biedt een aquarium 60 x 35 x 35 in ruil voor 
2- of 3-persoons kampeertent met desgewenscht bijbetaling zijnerzijds.

Willen wij ons orgaan kunnen blijven uitgeven dan is het noodzakelijk dat alle leden, 
geen enkele uitgezonderd, prompt hun financieele verplichtingen nakomen door op 
tijd hun contributie 1946 te betalen. Indien U nog niet hebt betaald, doe het dan nog 
heden. Stort uw bijdrage op postrekening 461084 ten name van: Penningmeester 
„Lacerta", 's-Gravenhage.
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