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VERSCHIJNT MAANDELIJKS

het teRRARium van deze mAAnd
Een boschberm dooR ]. th. teR hORSt, 6en hAAQ

Met 1 foto van den schrijver

Voor het inrichten van een terrarium, geschikt voor een aantal gewone padden 
(Bufo bufo L.) — een prachtig object voor pasbeginnende terrariumhouders — was 
beschikbaar een terrarium van de volgende afmetingen: lang 60 cm, breed 40 cm, 
hoog 40 cm, met kap 54 cm. Het was een terrarium van hoekijzer, met uitneembare 
ruiten, welke in de sponningen bevestigd waren met buigbare zinken klemmen. 
Zoowel rechts als links in den bak waren ventilatiestrooken aangebracht en wel rechts 
'n strook van 12 cm hoogte, namelijk vanaf 26 cm hoogte van den bodem tot 38 cm 
van den bodem gemeten, en links 'n strook van 10 cm, namelijk van 5 cm hoogte 
gemeten vanaf den bodem tot 15 cm.

Ook in de kap was een ventilatiestrook aangebracht. Doorluchting was er derhalve 
meer dan genoeg. Gezien de bestemming van het terrarium, namelijk voor een aantal 
van die gezellige, schaduwminnende doodgewone padden, moest dit een matig 
vochtig terrarium worden, met veel schuilgelegenheden. Zoodoende werd als hoofd- 
motief een boomstronk gebruikt, die zoodanig werd neergelegd, dat hij een hoi 
vormde, waarin de padden beschutting zouden kunnen zoeken bij overmatige zon- 
bestraling. Bodem en stronk werden voorts belegd met enkele mossoorten, waaronder 
Kussentjesmos, terwijl de linkerhoek en den achtergrond beplant werden met Penning-
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kruid, kleine exemplaren van het Groot Hoef- 
blad, Breedbladige Weegbree en Bitterkruid. 
Vanzelfsprekend werden van het Groot Hoef- 
blad zeer kleine, nog jonge exemplaren uit- 
gekozen, welker iel groene kleuren prachtig 
decoratief werkten. De mossoorten zorgden 
voor de noodige vochtigheid, terwijl links ach- 
ter in het terrarium, dus boven op den stronk, 
een tamelijk droog gedeelte was, aldus een 
ideale gelegenheid voor de Gewone padden. 
Immers bij velen heerscht nog steeds de 
foutieve opvatting dat padden slechts goed 
kunnen gedijen in een zeer vochtig terrarium, 
doch niets is minder waar. Het verdient zelfs 
aanbeveling om het geheel slechts matig 
vochtig te houden en op sommige plaatsen 
zelfs een of meer droge gedeelten aan te 
houden.
De bedoeling was om dit terrarium in te rich- 
ten als boschberm, en als zoodanig mag het 
terrarium, hetgeen ook blijkt uit bijgaande 
afbeelding, wel geslaagd genoemd worden, 
alleen storen de planten, welke men door de 

achterruit kan waarnemen, eenigszins en hierdoor krijgt men op deze foto geen juist 
beeld van het interieur. Een volgenden keer beterl 
Wanneer stuurt U, lezer, eens een foto van uw terrarium in?

enkele opmeRkingen oveR kROkoPiLLen
Poor p. j. v. 6. weRpp, ameRspooRt

Voor de meeste bezoekers van een dierentuin is het een saaie boel in de krokodillen- 
afdeeling. Bij het voederen is de belangstelling grooter, maar daarna is 't belang- 
rijkste er voor de meeste menschen al weer afgekeken. Op de zandbank liggen naast 
en over elkaar de zwaar gepantserde knapen. Door het water glijdt nu en dan een 
levende boomstam een paar meter vooruit.

Jacaretinga ± 35 cm. lang

Wie met open oog en veel geduld zich longer ophoudt bij deze, ook door ons, 
amateur-herpetologen, vaak gesmade reptielen, beleeft menig kostbaar uur.
In Artis, waar een schitterende beplanting in en achter de krokodillenbassins tot

*) Cliche „Hei Aquarium"



stand is gekomen door het vele goede werk van den heer Bollee, Chef van het Rep- 
tielenhuis, waant de geconcentreerde beschouwer zich aan den oever van een groote 
rivier, die zich kronkelt langs het oerwoud. De dieren, waarvan hij las, dat ze voor 
de inboorlingen een voorwerp van dagelijksch gevaar en soms van vereering zijn, 
liggen stil, rusten ademend, slapend met open bek, op enkele meters afstand. Het 
gevoel van gevaar en afkeer verdwijnt; er treedt bewondering op, ook voor deze 
schepping der natuur, die sedert duizenden jaren haast onveranderd zich gehand- 
haafd heeft.
Door de vondsten van fossiele krokodillen bleek immers, dat in de vormstructuur van 
deze orde een slechts geringe evolutie plaats vond; dus dat een ontwikkeling en 
verdere differentiate in bouw en daarmee ook een versnelde voortgang naar het 
uitsterven der soort, zich practisch niei voordeed. Haar evolutie is nl. zoo gering 
geweest, dat het zelfs voor den vakman soms nog lastig is om te weten, wat voor 
soort krokodil hij voor zich heeft, wanneer hij een fossiel of recent exemplaar 
bestudeert.
Cm eenigszins te weten met wie we te doen hebben, gaan we allereerst de verschil- 
lende exemplaren iets nader bezien.
Dan zijn duidelijk de exemplaren met zeer langen en smallen snuit (precieser 
3J/1—5l/2 maal zoo lang als de grootste breedte van den bek): de gavialen, van de 
rest te onderscheiden. Bij het bekijken van die zeer moeilijk te determineeren rest, 
zien we twee groepen:
le groep met vrij korten, stevigen snuit en onvolledige „zwemvliezen" tusschen de 
achterteenen: de kaaimannen (alligators).
2e groep met langeren, bij enkele zelfs vrij smallen snuit en volledige zwemhuid tus
schen de achterteenen: de echte krokodillen.
Aan dit allereenvoudigste hebben we al eenig houvast. Degene die er meer van wil 
weten, gaat met Krefft of een dergelijk boek verder determineeren: tanden, rug- en 
nekschilden tellen en dergelijke grapjes meer. Wie in 't gelukkige bezit is van de 
boeken van Bengt Berg, leest in een hiervan, „hoe 'n door 'n reusachtigen soortgenoot 
van zijn rustplaats verjaagde krokodil, met geopenden muil, als een hond, een 
geschieeuw uitstootte, dat klonk als hinnikend gebrul uit den afgrond van de hell" 
Op een vroegen, guur kouden win- 
terochtend, terwijl ik in het Reptie- 
lenhuis wat op temperatuur kwam, 
richtte zich plotseling een groote 
Mississippi-alligator in 't ondiepe 
water op voor- en achterpooten op; 
de reusachtige kop werd omhoog 
gericht, de muil half geopend, de 
staart werd met een boog boven 't 
water gehouden en daar kwam dat 
zelfde trillende gebrul, als uit een 
oneindige diepte, duurde een tiental 
seconden, even stilte, daarna op- 
nieuw. De keel vibreerde, het geheele 
dier trilde. De andere krokodillen 
werden onrustig en gleden weg. In 
het bassin er naast begon een an
dere alligator met iets hoogeren 
klank eveneens te brullen. De zaal 
dreunde van dit duet.
Ook bij het voederen weerklinken 
kwaken, knorgeluiden en soms brul
len. Het is dan een draaikolk van 
geweldige lichamen; de golven spat- 
ten hoog op. Hebben twee dieren 
denzelfden buit te pakken, dan 
draaien ze op de bekende manier, 
zooals watersalamanders, hagedis- 
sen en hazelwormen doen, om hun 
lengte-as. Een wild en indrukwek- 
kend tafereel. Alligator missisippiensis
Het gezicht van den krokodil schijnt
matig te zijn, het gehoor daarentegen goed. De verzorger wordt al spoedig herkend. 
Van alle reptielen behooren de krokodillen tot de pienterste.
Het verzorgen in huiskamerterraria gaat best. Noodig hiervoor zijn de zes bekende 
dingen: water, warmte, ruimte, licht, zindelijkheid en qualitatief en quantitatief vol-
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doende voedsel. Wanneer bij aankoop jeugdige dieren worden genomen, heeft men 
er ca. 2 jaar plezier van. Daarna worden de pleegkinderen te groot en ze zijn dan 
in staat flinke meppen met den staart te geven, of knauwen uit te deelen met den 
van tanden rijk voorzienen bek, die overigens ook zonder de tanden alleen al door 
de kracht van de kaken een ilinke kneuzende werking kan uitoeienen.

Krokodillen aqua-terrarium

De inrichting van krokodillenterraria is elders reeds vaak beschreven (o.a. „Het 
Aquarium", jrg. 9, biz. 14. Red.).
Nog een laatste nootje: Het is af te raden, waterschildpadden te houden tezamen 
met krokodillen. Op den duur gaat dit toch mis en verliest de schildpad in letterlijken 
zin het hoofd en al is het regeneratievermogen van schildpadden zoo groot, dat soms 
het voortleven nog lange jaren met een halven kop mogelijk is, heelemaal zonder 
kop kunnen ze weinig anders meer beginnen dan de reis naar hun eeuwige jacht- 
velden.
Wanneer men bijzonderheden wil weten over deze dieren, leze men het werk „The 
Alligator and Its Allies", geschreven door A. M. Reese, uitgegeven te New-York in 
1915 bij G. P. Putnam's Sons Uitgeverij.

J. Th. ter H.

ontwikkelingsphysioLoqie en ReqeneRAtieieeR
Door q. uiteRDijk, zeist

De ontwikkelingsphysiologie probeert een verklaring te geven van de reden van 
de gewone ontwikkelingsverschijnselen. Ze wil de ontwikkeling analyseeren door de 
oorzaken op te sporen waardoor die veranderingen in de zich ontwikkelende kiem 
veroorzaakt worden. Ze probeert dus de volgende vraag te beantwoorden: welke 
factoren beheerschen de ontwikkeling van het ^embryo? Om op deze vraag het ant- 
woord te vinden, maakt men gebruik van experimented
De regeneratieleer is met de ontwikkelingsphysiologie nauw verwant; deze bestudeert 
de processen in het organisme die in het laatstgenoemde optreden door beschadiging 
of het wegnemen van deelen daarvan. Hierbij wordt soms het organisme geheel in 
den ouden vorm hersfeld, soms herstelt het slechts gedeeltelijk. Uit het volgende zal 
blijken dat eenige wetten, zoowel voor de normale ontwikkeling alsook voor de 
regenerate, gelden.

Ontwikkelingsphysiologie. Zooals bekend mag worden verondersteld, is de eicel — 
wanneer deze bevrucht is — in staat alle organen langzamerhand te doen ontwikke- 
len. Er moeten dus in de eicel eigenschappen aanwezig zijn die het differentiatie- 
proces doen geschieden in een vastgestelde volgorde. Men zegt nu: de bevruchte 
eicel is omni- of toti-potent. Hierbij rijst de vraag of deze omni-potentie bij de deeling 
van de bevruchte eicel in twee deelen, de z.g. blastomeeren, ook in tweeen gedeeld 
worden. Hiermede wordt bedoeld of iedere helft van dat twee-cellige ontwikkelings- 
stadium in staat is een heel embryo te doen ontstaan of dat het gevolg is dat slechts 
een half embryo ontstaat. Spemann vond voor Triturus-embryonen (Salamandersoort), 
die uit twee blastomeeren bestonden, door deze met een zuigelingenhaar langs het 
klievingsvlak in tweeen te snoeren, de volgende twee resultaten: nu eens ontstaat 
uit iedere blastomeer een volledig maar kleiner embryo, dan weer kreeg hij slechts 
66n normaal gevormd embryo, terwijl de andere blastomeer zich ontwikkelde tot een 
vormlooze massa.
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Later heeft men de oorzaken ontdekt van deze verschillende resultaten. Als het z.g. 
vormingsplasma bij het doorsnoeren over beide blastomeeren verdeeld werd, ont- 
stonden twee normale maar kleinere embryonen; bleef het vormingsplasma daaaren- 
tegen bij doorsnoering slechts in een blastomeer, dan ontstond uit die eene 'n normaal 
ontwikkeld embryo, terwijl het andere een vormlooze massa werd, waaraan zenuw- 
stelsel, chorda dorsalis1) en mesoderm2) ontbraken, zoodat het gedoemd was te vergaan. 
Nu vraagt men zich nog at of het mogelijk is dat uit twee bevruchte eicellen slechts 
een normaal gevormd embryo veroorzaakt kan worden. Ook hierop is het antwoord 
bevestigend: Mangold en Seidel verwijderden van Triturus-eieren met verschillende 
pigmentatie na de eerste klieving de gelatinelaag, met als gevolg dat ze halter- 
vormige kiemen overhielden. Legt men deze kiemen nu kruislings over elkaar en 
vereenigen zich de vormingsplasma's van beide met elkander, dan versmelten beide 
kiemen tot 6en en ontstaat een regelmatig, maar grooter dan normaal, gevormd 
embryo. Door de verschillen in pigmentatie is duidelijk te zien van welke soort een 
bepaald deel van het embryo afkomstig is.

Regeneratie. Allereerst vraagt men zich af: wat is regeneratie? Hieronder zal ik 
trachten dit zoo duidelijk mogelijk uiteen te zetten. Kort gezegd is het dit: het opnieuw 
aangroeien van afgesneden of afgeworpen deelen, zooals de staart bij hagedissen, 
die dit orgaan bij aanvatten loslaten. Deze regeneratie geschiedt stelselmatig: door 
zich te sluiten behoedt de wond zich voor infectie; vervolgens vangen speciale witte 
bloedlichaampjes — phagocyten — aan met het opruimen van beschadigde en niet 
bruikbare cellen. Gelijktijdig met dit proces gaan de cellen van het omliggende 
weefsel zich vermeerderen; de nieuwe organen van het dier ontstaan meestal weer 
uit de weefsels, waaruit ze ook bij de ontwikkeling ontstaan zijn, b.v. huidorganen 
weer uit huid, enz. In de meeste gevallen ontstaat een lichaamsdeel of orgaan dat 
overeenkomt met het verwijderde; toch is dit niet altijd het geval. Verwijdert men n.l. 
bij een kikvorsch een poot, dan kunnen op de plaats van afsnijding meerdere pooten 
ontstaan. De regeneratie is bij hoogere dieren echter vaak sterk beperkt tot enkele 
deelen van het lichaam; bij de meeste zoogdieren komt in een ouder stadium geen 
regeneratie meer voor. Zooals men uit het stukje over ontwikkelingsphysiologie heeft 
kunnen zien, kan de regeneratie vaak zelfs tot het ei teruggevoerd worden: door een 
bevrucht kikvorschenei te halveeren, kan uit elke helft een normale larve ontstaan.
De vraag of er dus bij verdere ontwikkeling nog potenties aanwezig zijn, wordt door 
de regeneratieleer beantwoord. We moeten immers wel aannemen dat potentie om 
een nieuw lichaamsdeel te vormen nog aanwezig is, of dat deze potentie opnieuw 
gevormd wordt, want: snijdt men pooten of staarten af van jonge salamanders, dan 
groeien deze weer aan; verwijdert men een lens uit het oog van een salamander, dan 
wordt uit het dorsale gedeelte van de iris een nieuwe lens gevormd. Wat men echter 
nog niet zeker weet is, of het materiaal dat de regeneratie doet plaats hebben, 
gevormd wordt door embryonale cellen die tijdens de ontwikkeling van het dier zijn 
blijven bestaan, of dat zekere cellen opnieuw omgevormd kunnen worden tot 
embryonale. Voor gewervelde dieren heeft men ten opzichte daarvan nog geen 
oplossing gevonden. In elk geval komen er bij de regenratie potenties voor den dag, 
die of nog aanwezig zijn, of weer gevormd worden.
We zien hier dus reeds een min of m^er duidelijke overeenkomst met normale ontwik
keling; gaan we nu de regeneratievhrschijnselen nog nauwkeuriger onderzoeken, 
dan blijkt dit nog sterker. Als voorbeeld zullen wij de reeds genoemde regeneratie 
van afgesneden pooten en staart van salamanders gebruiken. De regeneratie ontstaat 
niet door het eenvoudig uitgroeien van beenweefsel van bloedvaten uit achter- 
gebleven bloedvatdeelen. Neen, eerst wordt een nieuw regeneratie-blasteem ge
vormd, dat uit embryonale cellen bestaat. Van daaruit heeft de regeneratie plaats. 
Bij 't verdere verloop moet men er op letten — en men zal dit trouwens wel weten — 
dat een salamander aan den voorpoot vier en aan den achterpoot vijf teenen bezit. 
Brengt men nu het regeneratieblasteem van een voorpoot of van 'n staart over op 
'n achterpootstomp van een salamander, dan ontwikkelt zich — alleen als het 
blasteem zeer jong is — op die stomp een nieuwe achterpoot. De stomp is dus in 
sfaat het blasteem van voorpoot of staart in een achterpoot te doen uitgroeien. Met 
een regeneratieblasteem van ouderen datum, dus b.v. een twee weken oud, verkrijgt 
men een geheel ander resultaat. Dan is reeds bepaald wat er uit het blasteem zal 
groeien en plaatst men dus 't blasteem van 'n voorpoot op 'n achterpootstomp, dan 
ontstaat er een voorpoot (4 teenen).
Deze determinate van het regeneratieblasteem is dus waarschijnlijk veroorzaakt 
door inductiewerking van de oorspronkelijke stomp. Tusschen regeneratie en normale

1) Chorda dorsalis: komt alleen bij embryonen voor en ligt aan de rugzijde onder 
het ruggemerg. Wordt bij gewervelde dieren later vervangen door wervelkolom.
2) Mesoderm: middelste van de drie kiembladen.
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ontwikkeling van 't embryo blijkt dus een groote overeenkomst te bestaan, immers: 
bij de gewone ontwikkeling van bepaalde organen van het amphibieen-ei heeit men 
dezelide elkaar opvolgende verschijnselen kunnen opmerken, zooals aihankelijke 
ontwikkeling, determinatie en zelfdifferentiatie.
De regeneratie van bepaalde lichaamsdeelen is dus geen „spel der natuur", maar 
evenals de normale ontwikkeling van het embryo gebonden aan bepaalde biologische 
wetten.
Geraadpleegde werlcen: Brehms Tierlefcen,- Oosthoek's Hncyclopaedie; Redeke, Het dter In zl|n wereld, v, Deth 
Het wonder der voortplanting.

hoe lk 6en qevLekten lanqsalamanqeR Bemachtiqde
(Salamandra Salamandra) 6oor VVim meeSteR, hllVCRSUm

Tijdens den afgeloopen oorlog werd ook ik gedwongen in Duitschland te werk 
gesteld. Na eenigen tijd in Offenbach verblijf te hebben gehouden, waar we werden 
„uitgebombardeerd", kwam ik terecht in Ewersbach, 20 km van het idyllisch stadje 
Dillenburg gelegen, temidden van rijk beboschte bergen, stroomende beekjes, in het 
schoonste gedeelte van 't welbekende Westerwald. Daar komt de Gevlekte land- 
salamander of Vuursalamander vrij talrijk voor.
Ewersbach is een typisch Duitsch dorpje met ongeveer 1000 inwoners. De omgeving 
is schitterend en de flora zoowel als de fauna, zijn zeer rijk. Dat kan ook moeilijk 
anders. In het stroomgebied van het historisch riviertje de Dill, temidden der welig 
begroeide bergen en vruchtbare dalen, ligt het voor de hand, dat de plantengroei 
zoowel als de dierenwereld velerlei en verscheiden is. Het behoeft dan ook geen 
betcog, dat wij weldra eens een onderzoek instelden naar de geheimenissen, welke 
deze nieuwe omgeving nog voor ons verborgen hield. A1 dadelijk merkten wij op, 
dat onder groote stukken steen, welke hier kwistig langs de bergpaden verspreid 
lagen, vele hazelwormen hun woning hadden gekozen. Nochtans was dit, althans in 
den aanvang, het eenige levende wezen uit de dierenwereld, dat wij ontdekten. Dit

Vuursalamanders in hun winterkwartier

kwam ook al als gevolg van het aanhoudend slechte weer, elken dag regen en nog 
eens regen, zoodat insecten en reptielen en andere dieren zich angstvallig schuil 
hielden in afwachting van betere tijden. En deze broken gelukkig weldra aan. Bij 
stralenden zonneschijn besloten mijn vriend Georg en ik eens een diepgaand onder- 
zcek in te stellen. Al ras ontwaarden we vele hagedissen, zooals Lacerta agilis en 
L. vfvipara, die zich in de zon koesterden, maar bij onze nadering bliksemsnel ver- 
dwenen. Doch de zoo door ons begeerde Vuursalamander schitterde door afwezigheid. 
Weliswaar bemerkten we langs de bergpaden vele kleine holletjes, doch wij namen 
voorhands aan, dat deze toebehoorden aan ratten of veldmuizen, zoodat we daaraan 
geen verdere aandacht schonken. Op initiatief van Georg besloten wij, eigenlijk uit 
baloorigheid doordat we geen succes hadden met onze vuursalamanders, zoo'n 
gangetje uit te graven. Met een geimproviseerd pikhouweel besloten wij deze 
holletjes eens aan een nader onderzoek te onderwerpen en aldus betraden wij een 
soort steengroeve, waar deze schuilplaatsen veelvuldig voorkwamen. Na pl.m. 20 
minuten gestadigen arbeid hadden we een gangetje „blootgelegd", doch vonden 
nietsl Nochtans — na een gedwongen verblijf van 2 jaren in Duitschland — ware het 
verkeerd te meenen dat wij in dien tijd ons niet de noodige „Ausdauer" hadden 
eigen gemaakt, en alzoo togen wij met onvermoeiden ijver aan het uitgraven van 
een volgend holletje. En zoowaar met resultaat. Nadat wij ongeveer 15 cm diep 
gegraven hadden, vonden wij daar, lui en slaperig, opgerold in 'n zijgangetje, de

‘) Cllch6 ..Aquarium"
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zoo zeer begeerde prooi, die zich vrij gemakkelijk vangen liet. In dit holletje 
heerschte een zoele en vochtige temperatuur. Bij verder graven trolfen we weldra 
een tweede exemplaar aan, dat wegens hare corpulentie, wel het wijfje moest zijn. 
En zoo aanvaardden wij de terugreis. Thuis gekomen, deponeerden we den „buit" 
in ons terrarium, dat wij hadden ingericht met het gele zand uit de steengroeve en 
beplant met heidekruid en andere kleine bergplantjes. In 't midden bevond zich een 
klein vijvertje, waarin onze salamanders zich, bij voorkeur's avonds, gaarne baadden. 
Hier vonden onze vuursalamanders een gastvrij onderdak en zij gevoelden zich met 
de andere terrariumbewoners, zooals de hazelwormen, hagedissen en 'n jeugdigen 
kikvorsch, zeer behagelijk. Ik voederde de salamanders met regenwormen, kleine 
slakken, enz. Sprinkhanen hebben zij niet verorberd, althans ik heb dit niet waar- 
genomen.

het LeV6n &6R p^C)C>6n IV 6oor j. tuinstRA, 6en haaq
Bufo Bufo, de gewone pad (vervolg van pagina 47)
Gif.
In de oudheid werd de pad als zeer gevaarlijk beschouwd. Alles van het dier was 
doodelijk, tot zelfs de adem toe! In onzen tijd vindt men dit overdreven, maar een 
feit is het, dat de pad door middel van klieren gil produceert. Over het geheele 
lichaam wordt een slijmig gif afgescheiden door een groot aantal kleine kliertjes. 
De hoeveelheid afgescheiden gif is niet groot maar kan door een injectie met 
bariumzouten vergroot worden. Dit slijmige gif dient om de huid vochtig te houden. 
Verder brengt Bb. nog een tweede gif voort uit klieren die verzameld zijn in een 
soort uitwas achter de oogen; het gif wordt in den rug gevormd en daarom dorsaal 
genoemd. Het is dik en geel en heeft een geur. Het wordt niet vaak afgegeven en 
dan alleen nog maar met moeite. Indien men den rug van een pad electriceert dan 
verschijnt er een vlies van gif. Het dorsale gif bestaat op z'n minst uit twee giftige 
stoffen: bufotalin, dat veel op digitalis gelijkt in z'n uitwerking en bufotenin. Digitalis 
is een in de geneeskunde gebruikt gif uit 't Vingerhoedskruid. In drogen vorm onder 
de huid gebracht bufo-gif is in een hoeveelheid van 5 mg per kg fataal voor een 
hond. Guineesche biggetjes, ratten en konijnen zijn minder gevoelig; de doodelijke 
hoeveelheid voor een Guineesch biggetje is 16 mg per kg, voor een rat 24 mg per kg 
en voor een konijn 28 mg per kg. Vogels bezwijken bij 20 mg per kg en de gewone 
kikker bij 35 mg per kg. Deze cijfers betreffen allemaal een onderhuidsche inspuiting. 
De Japansche reuzensalamander en de Ringslang schijnen immuun te zijn, want ze 
eten, zonder er slechte gevolgen van te ondervinden, ijskoud een hoeveelheid padden 
op waarvan het gif voldoende zou zijn om verscheidene honden te dooden. Naar 
men berekend heeft, is 't gif van 10 Bufo's voldoende om een mensch te dooden of 
zwaar te vergiftigen. In kleine hoeveelheden gebruikt heeft het gif een narcotische 
werking, welke ongetwijfeld ontstaat door 't bufotenin. Op een onbeschadigde huid 
heeft 't gif geen uitwerking. Daarentegen veroorzaakt het op een wond pijn en 
zwelling. 't Heeft een licht irriteerend effect op de slijmvliezen. In de oogen veroor
zaakt het hevige pijn met hevig tranen en gedurende verscheidene uren eenige last 
met 't hoornvlies. (Redenen dus om uw handen even te wasschen na een pad te 
hebben beetgepakt!)
Zelfs de kiemkracht van plantenzaden wordt door het gif verzwakt. Ook 't bloed 
van Bb. is zeer vergiftig voor andere dieren; een injectie van 2 cm3 paddebloed is 
voldoende om een gezonden hond binnen 30 min. te doen sterven. De pad zelf heeft 
zeer veel weerstand tegen z'n eigen gif en andere giften zooals van den Adder.
Vijanden en Parasieten.
Het gif van Bb. kan misschien een zeker aantal vijanden afschrikken maar de Ring- 
slang trekt er zich niets van aan. In den paartijd, als de pad in 't water leeft, loeren 
snoek en paling op haar. Onder de „zoogdieren'' is de mensch de eenigste vijand. 
Padden worden soms bezocht door een verschrikkelijke plaag: ze worden levend 
opgegeten door vliegenmaden. Volgens Villeneuve is deze vlieg geen aparte soort, 
maar Lucilia silvarum — andere entomologen beschouwen de vlieg w61 als tot een 
aparte soort behoorend. (Of deze vlieg een Nederlandschen naam heeft weet ik niet, 
de Engelsche naam is Green-bottle, terwijl met blue-bottle de groote blauwe brom- 
vlieg wordt aangeduid.) De pad zou op twee manieren aan de larven van deze 
vlieg kunnen komen: 1. doordat de vlieg de eieren op de pad legt; 2. doordat deze 
de vlieg met de rijpe eitjes ophapt, waarna de eieren tot ontwikkeling komen. Dit 
geval komt volgens Portschinsky 't meest voor. De larven zoeken altijd de neusgaten 
op, waar ze blijven en langzamerhand den geheelen kop leegeten. Binnen 2 a 3 dagen 
sterft de pad dan! Ondanks de giftigheid van Bufo's innerlijk gestel herbergt hij toch 
nog een aardige hoeveelheid parasieten, infusorien, zweepdiertjes, enz. We kunnen 
al deze soorten buiten beschouwing laten, als zijnde van niet voldoende belong 
voor ons.
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In een volgend artikeltje behandelen we dan den trek naar 't water, de paring en 
de klem-rellex.

veRsLaq van den sectiedienst 6ooR p* v-6- weRf*faRts
ameRSfooRt

In 1944 werd sectie verricht op 5 dieren, ontvangen in 1944. Om eens een indruk te 
geven aan wat voor ziekten onze terrariumdieren ten gronde kunnen gaan, volgt 
onderstaand verslag.
I ex. Emys orbicularis. Cachexie door deficiente voeding, in casu tekort aan vita- 
minen en kalk (verweekt schild met zweren, uitgebreid oedeem).
1 ex. Lac6rta vivipara. Cachexie (door onvoldoende voeding bij ingaan van den 
winterslaap?). Inlectie oogen.
1 ex. Lac6rta muralis. Longontsteking.
1 ex. Salamandra maculosa. Schimmelziekte van het slijmvlies in den bek.
1 ex. Pleurodeles waltli. Blindheid door onbekende oorzaak. De blindheid gaf aan- 
leiding tot ondervoeding en hierdoor uitputting en dood.
Voorts werd een onderkaak van een konijn ingestuurd met een goedaardig botge- 
zwel (osteoma).
Op de gevallen L. vivipara en L. muralis moeten we nader ingaan: De L. vivipara 
is vermoedelijk door onvoldoenden voedingstoestand zoodanig in weerstand achteruit 
gegaan, dat infectiekiemen een kans kregen en het dier de beiderzijdsche ernstige 
ontsteking der oogen hebben bezorgd. Evenals het geval van L. murdlis, kwam deze 
Lacdrta veel te vroeg uit den winterslaap. Het waarschijnlijkst lijkt ons toe, dat niet 
het vroegtijdige te voorschijn komen uit den winterslaap oorzaak is van den dood 
van het dier (zooals meestal wordt aangenomen), maar dat door een ziekte het dier 
een onrustigen winterslaap heeft en kort voor het sterven uit zijn slaapplaats te 
voorschijn komt. De ziekte kan voor den winterslaap sluimerend aanwezig zijn: een 
lichte ontsteking van de ademhalingswegen b.v. Ook is het mogelijk, dat door een 
„knauwtje" een porte d'entree voor inlectie wordt gevormd. Door een dergelijk 
mechanisch uitwendig of inwendig letsel, of b.v. door een onvoldoenden voedings
toestand, wordt de gelegenheid gegeven, dat een ziekte ontstaat, resp. verergert. 
Door inwerking van buiten: verplaatsing van de winterslaapkist, verkeerde tempe- 
ratuur en vochtgehalte der omgeving, doch ook wel zonder deze uitwendige invloeden 
zien we gezonde dieren geregeld te voorschijn komen. Wanneer echter de winter- 
slaapplaats voldoet aan de te stellen eischen, is dit verblijf „buiten" slechts van 
korten duur.
(Zie in verband met deze k’westie het artikel van den heer D. J. v. d. Laan in „Het 
Aquarium", 7e jrg., biz. 101.)
Verklaring van eenige woorden: Sectie = onderzoek; Cachexie = uitputtingstoestand; 
Infiltraat = de stof, die bij infiltratie in het weefsel dringt; Prolapsus — geheele oi 
gedeeltelijke uitzakking; Stenose = vernauwing van een kanaal of opening.

VRAAG EN AANBOD, RUILRUBRIEK
Mededeelingen worden gratis opgenomen. Zij moeten ulterlljk den 20en van 
de maand In ’t bezlt zijn van den redacteur!
Ons lid F. de Graaf, Breitnerstraat 53 te Arnhem, vraagt wie hem kan helpen 
aan een groot of klein aantal lnsectenspelden. Alle maten zijn goed. Ook 
worden adressen. waar deze te koop zijn, gaarne lngewacht.
Ons lid Joh. Snijders, Polder D.40, Muntendam, zoekt een stel ringslangen. 
Ons lid L. J. W. van Ginneken,. van Gllselaan 64, Roosendaal (N.-B.) wenscht 
te koopen slangen en andere reptielen. Betallng In geld of Engelsche siga- 
retten, naar keuze.
Het secretariaat vraagt om toezendlng van alle overcomplete exemplaren 
..Lacerta Nieuws” Januari, Februarl en Maart 1946, om er eenige nleuwe leden 
weer een plezier mede te kunnen doen.

LEESTAFEL.
„The Aquarist and Pondkeeper’’ (annex „The Reptilian Review"), Mei 1946. 
Voor ons van belang: Snakes In the Garden of Eden (Slangen In Palestina) 
— The Spotted fire-salamander — The Bing Boys again (drle Testudo tabu- 
latas, waarvan het terrarium In brand vloog, en hoe zij van hun brand- 
wonden genazen).
„Natura” no. 1, Febr.-Maart 1946. Dlt tijdschrift, het orgaan van de Nederl. 
Natuurhistorische Vereeniging, Is verjongd opgestaan, onder redactle van den 
heer Kees Hana.
„Zcitschrift flir Aquarien- und Terrarienkunde”, April 1946. Voor ons van 
belang: Onderscheidingsvermogen van de Sierschlldpad.
Idem, Mel 1946. Testudo marginata (beschrljvlng van het dier en van een 
gelukte kweek!) — Bericht over het tegengaan in het Zwitsersche dorp Bal- 
gach van de vangst van kikkers voor consumptledoelelnden.

D. J. VAN DER LAAN, Bibllothecaris.
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Mededeelingenblad
Van de Nederlandsche Vereeniging van Terrariumhouders

Lacerta Bijlage „Lacerta Nieuws” 
No. 7, 4en Jaargang

Juli 1946

OFFICIEELE ADRESSEN. (Gocd bewaren en steeds raadplegenlj 
Het Bestuur is als volgt samengesteld:
Eere-Voorzitter: Dr. K .Kuijper, Bloloog. Oudedijk 53, Rotterdam-Oost.
Voorzltter: J. B. ten Veen, Beukelsweg 46a. Rotterdam-West.
Secretarls: J. Th. ter Horst, Vier Heemskinderenstrnat 159 (hoek Mqprweg), ’s-Gravenhage. 
Pennlngmeester: H. C. Koopman, Paets van Troostwijkstraat 207, ’s-Gravenhage.
Giro der vereeniging: 461084.
Bibllothecaris: D. J. v. d. Loan, Malakkastraat 188, 's-Gravenhage.
Commissaris: P. J. v. d. Werff, arts, Laan 1914 no. 41, tel. 6841, Amersfoort.

Secretariaat, Redactie en Administrate van ons maandblad:
J. Th. ter Horst, Vier Heemskinderenstraat 159, hoek Moerweg, ’s Gravenhage.
Alle copy voor ons maandblad dus aan dit adres. alsmede aanmelding nieuwe leden, adreswljzigln- 
gen en bedanken voor het lidmaatschap.

Bibliotheek, Lichtbeeldendienst, Inlichtingendienst:
D. J. v. d. Laan, Malakkastraat 188, 's-Gravenhage, Postrekening: 59311.
(Bij alle aanvragen om boeken of inlichtingen eon postzegel voor antwoord bljvoegen!)
Voor leden zijn de inlichtingen gratis. Ook de catalogus voor de bibliotheek met bljna 100 terra- 
riumwerken wordt cp verzoek aan leden gratis toegezonden.

Sectiedienst (Onderzoek van gestorven reptlelen en amphibieen):
Objecten voor sectle in te sturen met daarvoor bestemd formuller en twee postzegels van 7•/* cent 
aan: J. Bovenkerk, medisch student. Oostzaanstraat 21II, Amsterdam-C.
Voor leden worden de sectles gratis verrlcht.
Blanco formulieren kunnen worden aangevraagd aan bovenvermeld adres.

Herpeto-Geografische dienst:
(Dccumentatiedicnst voor hot verzamelen van gegevens over de geograflsche versprelding van de 
reptlelen en amphibieen In Nederland.)
D. P. van Wijk, tandarts, Amersfoortschestraatweg 45, Bussum, tel. 3598.
Voor het doorgeven van waarnemingen en vangsten bestaan speclaal ontworpen kaarten; op aan- 
vraag worden deze gratis en franco toegezonden.

Technlsche Terrariumdienst:
(Dienst voor het verstrekken van technlsche advlezen en bouwschema's en inlichtingen aan zelf- 
bouwers van terraria.)
J. Smith Jr., interleur-ontwerper, Schieweg 89a. Rotterdam.
Adviezen en Inlichtingen gratis voor leden van ,.Lacerta”, mits postzegel voor antwoord is 
bljgevoegd.
Voor leden beschikbaar bouwschema’s met toelichting voor vijf soorten terraria & / 0,75 per bouw- 
teekenlng (voor Belgle 15 frs.). Betaling uits'”itend door storting op postrekening 432471 ten name 
van J. Smith Jr., Rotterdam-C.

Voederdierencentrale.
Momenteel nog niet In bedrljf.
Vergeet nimmer by briefwlsseling met do officleele adressen en met uw medeleden een postzegel 
voor antwoord in tc sluiten en uw registratienummer te vermelden!
Geef steeds bij verhulzing uw adreswijziging op aan het secretariaat.

BELANGRIJKE BESTUURSMEDEDEELINGEN.
In de Mededeelingen. behoorende bij ons orgaan van Mnart 1946, hceft het Bestuur voorgesteld 
een wijzlging aan te brengen In ons vereenigingsjaar. Dlt voorstel hceft de goedkeuring van de 
leden. zoodat de wijzlging zal worden ingevoerd op 1 October 1946. Het vereenigingsjaar zal dus 
in den vervolge loopen van 1 October tot en met 30 September.
Per 1 October Is dus de contributle voor het nieuwe vereenigingsjaar verschuldlgd. Het Bestuur 
heeft besloten om een nieuwe methode voor het lnnen van de contributle In te voeren. namelijk 
de Inning per postkwltantie. Thans moeten wij t6 lang wachten op de verschuldlgde gelden. Aan 
een leder, die niet vo6r 15 October 1946 de contributle voor het nieuwe vereenigingsjaar heeft 
betaald, zal een postkwitantle worden aangeboden.



Ook wat de contributle zelf aangaat. hecft het Bestuur een. belangrijke veranderlng moeten ln- 
voeren. Het systeem vaii een vrijwillige bijdrage boven een gesteld mlnimum-bedrag voldoet nlet 
ten voile. Inderdaad zljn or zeer vele leden, die nu reeds belangrljk meer bljdragen dan het 
gestelde minimum van / 5.— per jaar, doch daarentegen zljn er ook een groot aantal. die zlch 
strlkt bepalen tot het ulterste minimum, en daarmede komen wlj er nlet.
Wlllen wlj ons orgaan maandelijks kunnen blijven ultgeven. in denzelfden vorm. met hetzelfde 
aantal paglna’s en met dezelfde typograflsche verzorglng en uitvoerlng — hetgeen blijkens zeer 
veel lngekomen brleven bultengewoon gewaardeerd wordt —, dan zal de contributle per ver- 
eenigingsjaar / 9,50 minimum moeten bedragen.
Het Bestuur heeft dan ook besloten. per 1 October a.s. deze verhoogde contributle voor het a.s. 
vereenlglngsjaar In te voeren. met dlen verstande ,dat In twee halfjaarlijksche termljnen, ieder 
van / 4,75, kan worden betaald. Uiteindelljk komen wlj dan nog maar aan een bijdrage van 80 cent 
per maand. hetgeen toch nlet abnormaal genoemd kan worden voor wat ..Lacerta" momenteel 
reeds aanbledt.
Het Bestuur Is er van overtulgd, dat dlt een zeer ingrijpende maatregcl is. In het bljzonder voor 
die leden, die reeds lid waren van den N.B.A. en ult dlen hoofde een kortlng genoten. doch 
gehoopt wordt op begrip voor de situatle on medewerklng .
Mochten er echter leden zljn. die in verband met bovenstaande het lldmaatschap per 1 October 
1946 nlet gecontlnueerd wenschen te zlen. wordt hen vcrzocht hlervan voor 1 Augustus a.s. kennls 
te wlllen geven aan het secretarlaat.
Wlj hopen. dat het er zeer weinlg zullen zljn! Elke maand een prachtlg en leerzaam orgaan en 
de .service” van het lldmaatschap is heusch wel acht dubbeltjes waard.
De kosten van het lldmaatschap voor onze Belgische leden bedragen met ingang van 1 October 
1946 derhalve 160 B.Frs., eventueel te voldoen in twee halfjaarlijksche termijnen van ieder 80 BJ’rs. 
aan ons lid J. Supply, Apotheker, Zwevegemstraat 4, Kortrijk, postrekenlng 204554. Aan hem 
kunnen ook betalingen voor werkteekeningen & 15 Frs. per bouwschema met toellchting worden 
overgemaakt.

Van den Bibliotliecaris.
De leden, die na 1 Januari 1946 zijn tocgetreden. hebben dezer dagen de boekenlljsten I en II. 
plus het reglement van de bibllotheek ontvangen. Wle van de oude leden hlervan ook lets wenscht 
te ontvangen. wordt verzocht dat aan te vragen blj den heer D. J. v. d. Laan, Malakkasraat 188 
te 's-Gravenhage.
Boekenlijst II loopt van nummer 46 tot en met 94.

NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN.
We wg 's-Gravenhage organlseert een tweetal belangrijke excursles. en 
wel op 28 Juli a.s. naar het prachtlge en zeer uitgestrekte landgoed 
„Groot Hasebroek” te Wassenaar. Een zeldzaam mool stuk bosch- en 
duinterrein. Lelder A. Sloet tot Everlo. Verzamelen 10 uur. Turfmarkt. 
•s-Gravenhage (beglnpunt gele tram naar Wassenaar). Terug ca. 5 uur. 
25 Augustus excursie naar de natuurreservaten Bierlap en Kijfhoek te 
Wassenaar, onder deskundlge leiding. Hoogstens 30 deelnemers toe- 
gestaan. Verzamelen 10 uur, Turfmarkt, ’s-Gravenhage (beglnpunt gele 
tram naar Wassenaar). Voor beide excursles meet men zich van vc 
voren schriftclijk als deelnemer(s) melden bij den heer H. C. Koop- 
man. Paets van Troostwljkstraat 207, ’s-Gravenhage. ,.Lacerta”-leden 
ult omliggende plaatsen worden ultgenoodigd aan deze moole excursles 
deel te nemen.

HERPETO-GEOGRAFISCHE DIENST.
Documentatiedlenst voor het verzamelen van gegevens over de geograflsche 
versprelding van reptielen en amphlbieen In Nederland.
Alle correspondentle, dezen dienst betreffende, te rlchten aan den heer D. P. 
van Wljk, Amersfoortschestraatweg 45, Bussum.
Hebt U reeds uw waarnemlngen en vangsten van reptielen en amphlbieen 
tijdens uw vacantle en excursles doorgegeven? Zoo nlet. doe het dan alsnog 
spoedlg. U kunt de daarvoor speclaal gedrukte koarten aanvragen, welke dan 
gratis en franco worden toegezonden. Werkt alien mede aan een spoedlge 
algeheele inventarlseering van de Noderlandsche reptielen en amphlbieen.

technische teRRARium&ienst.
Leden der vereenlglng kunnen blauwdrukken van bouwteekenlngen. met toe
llchting. bestellen tegen den prljs van / 0,75 per bouwteekening. Bestelllngen 
te rlchten aan den Technischen Terrariumdienst, die beheerd wordt door ons 
lid, den heer J. Smith Jr., Binncnhuis-archltect, Schleweg 89a, Rotterdam. 
Beschlkbaar zljn werkteekeningen voor de volgende typen:
Terrarium „Rana”. Hulskamerterrarlum, uitvoerlng in hout. Moeras, vochtlg 
of geheel droog In te rlchten.
Terrarium „Bufo”. Hulskamerterrarlum. uitvoerlng in hoekljzer of zlnk. 
Moeras, vochtlg of geheel droog in te rlchten. Dlt terrarium is ook geschlkt 
voor opstelling op overdekt balcon of warande.
Terrarium „Hyia”. Bultenterrarlum, uitvoerlng In hoekljzer. Moeras, vochtlg 
of geheel droog In te richten. Dlt terrarium Is geschlkt om op onoverdekte 
balcons of in een tuln op te stellen.
Terrarium „Triton”. Huiskamer terrarium. Uitvoerlng in hoekljzer. Aqua- 
terrarlum.

Terrarium „Coronella”. Openluchtterrarlum.
Betallng uitsluitend door storting op postrekenlng No. 432471 ten name van J. Smith |i.. Schle
weg 89a, Rotterdam.


