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Lacerta
PERIODIEKE UITGAVE VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN TERRARIUMHOUDERS „ LACERTA"
Correspondentle en vragen te zenden aan den secretarls der vereenlging: J. Th. ter Horst, 
Vier Heemsklnderenstraat 1S9, Den Haag

VERSCHIJNT MAANDELIJKS

„lAC6RtA” 5 JAAR!

..Lacerta" heelt nog steeds tegenwind. En wat is dat jammer! De oprichters hadden 
zoo goed gezien, dat er al heel wat op terrariumgebied gelieihebberd werd in ons 
land, en ze hebben al zooveel prachtig werk verricht, door de goede lieihebbers 
met elkaar in contact te brengen. Geen moeite was te veel, om onder de slechtste 
omstandigheden dit contact te bewaren en goeden raad te geven. Neen, het stuur 
is in goede handen. Slechts tegenwind heelt het schip weerhouder*, .vreemde 
kusten aan te doen en kostbaarder lading te vervoeren.
Maar zeker zal die wind eens draaien. Laten we dan alien zorgen, dat — wanneer 
„alle hens aan dek" noodig zijn — niemand te kooi is gekropen. Want dit bevel 
wordt slechts gegeven om nieuwe lading op te nemen! De zee is zonder mijnen 
of kapers; de bemanning zoo goed, dat er geen kans is op averij. Vol vertrouwen 
dus vooruitl De verre kusten hebben zooveel te bieden; ze zijn niet geheel en al 
..terra incognita". Enkelen van ons hebben reeds genoten van hun schoonheden 
en goede gaven en kennen nog den weg. Zij zullen onze leidsmannen zijn.
Waar dus alles in zoo goede handen is, vreest de reederij niets en de verwanten 
en vrienden thuis zijn gerust. Op dezen dag wenschen ze slechts geluk met het 
bereikte resultaat, en ..goede vaart".

J. M. LODEWIJKS, Drs bioloog, 
Voorzitter Ned. Bond „Aqua Terra" 
en lid der vereeniging.
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een stulge qeschiebenis van JaceRta”
6oor j. th teR hORSt

Oificieel werd de datum van 10 September 1941 als oprichtingsdatum van onze 
vereeniging aangenomen. Dat weten wij alien. Maar wat er aan is voorafgegaan, 
weten maar weinigenl Aleer een aantal amateur-herpetologen en terrariumhouders 
zich kon organiseeren tot een landelijke vereeniging is er heel wat noodig geweest. 
Het is aardig om in dit jubileumnummer eens wat oude koeien uit de sloot te 
halen, te meer omdat men aanvankelijk, overigens zeer begrijpelijk, erg sceptisch 
stond tegenover een vereeniging, die tijdens de bezetting werd opgericht. Het 
voorspel dateert echter reeds van September 1933, dus 8 jaar v6or den voor ons 
historischen datum 10 September 1941.
Op 29 September 1933 ontving ik namelijk van den heer D. J. van der Laan het 
verzoek, of ik wilde medewerken om te komen tot de oprichting van een „Bond 
van Terrariumhouders" (BVT). Hiertoe was ik gaarne bereid en met mij nog eenige 
heeren, waaronder de heer J. B. ten Veen.
1 December 1933 ging er een groote circulaire uit, waarin men verzocht werd 
adhaesiebetuigingen te zenden met betrekking tot de plannen. Het resultaat was, 
dat circa een 40 adhaesiebetuigingen binnenkwamen. Zelfs de pers wijdde eenige 
regels aan de oprichtingsplannen en ik bezit nog een exemplaar van de „Haagsche 
Courant" van 23 December 1933, waarin hierover gerept werd.
Maart 1934 ging de tweede circulaire in zee, teneinde tot de definitieve oprichting

te komen, doch het uitein- 
delijke resultaat was negen 
personen, die het wilden 
probeeren. De rest keek 
liever den kat eens uit den 
boom.

Het was voor de initiatief- 
nemers D. J. v. d. Laan, J. 
Th. ter Horst, Dr K. Kuiper, 
J. B. ten Veen, J. M. Lode- 
wijks, G. F. Mos, P. H. van 
Gijn, A. Th. Reijst, A. F. J. 
Portielje, en wijlen L. v. d. 
Perk en J. Sybrandi, die 
alien de circulaire onder- 
teekenden, een teleurstel-

Vanaf dit oogenblik stond het bij mij vast, dat wij het nog eens moesten probeeren, 
maar dan op een meer solide basis. Er moest gezorgd worden voor een degelijken 
„voedingsbodem". Deze „voedingsbodem" stelde ik mij voor in den vorm van een 
zeer goed geredigeerde rubriek „Terrariumkunde" in het tijdschrift „Het Aquarium". 
De redactie van het orgaan en het Bestuur van den Bond waren echter niet te winnen 
voor mijn plannen en voorloopig kreeg ik geen voet aan den grond. Uiteindelijk 
— de aanhouder wint — wist ik den actieven en vooruitstrevenden redacteur en 
bondssecretaris wijlen Zeeuw van der Laan te overtuigen van het nut van een 
regelmatige rubriek „Terrariumkunde". Het offensief werd geopend met een speciaal 
Terrariumnummer in het slotnummer van den 8en jaargang, Mei 1938. Het werd 
een eclatant succes en vanaf dit oogenblik werd de terrariumrubriek een populair 
hoofdstuk in het maandblad. Wie zich er voor interesseert, sla maar eens de 
jaargangen 9 t/m 12 opl Toen kwam het moment waarop ik steeds had gewacht. 
In Juni 1941 ontving ik van een arts, den Weled. Zeergel. heer P. J. v. d. Werff, een 
briefje, waarin hij vroeg of het niet gewenscht was te komen tot de oprichting 
van een correspondentie-vereeniging van terrariumhouders. Met toestemming van 
den schrijver werd dit briefje in „Het Aquarium" opgenomen en zoo vindt men 
op pagina 82 van den 12en jaargang den gedenkwaardigen „open brief" met een 
onderschrift van ondergeteekende, in zijn kwaliteit van terrariummedewerker.' 
Weer werd een oproep gedaan voor adhaesiebetuigingen met als resultaat dat op 
4 September 1941 mededeeling No. 1 de deur uitging, onderteekend door de huidige 
vijf bestuursleden. Met dertien personen werd de vereeniging opgericht en als 
oprichtingsdatum werd gekozen 10 September 1941. Oprichters zijn de H.H. J. B. ten 
Veen, Rotterdam, J. Th. ter Horst, Den Haag, H. C. Koopman, Den Haag, D. J. v. d. 
Laan, Den Haag, P. J. v. d. Werff, Amsterdam, Dr K. Kuiper, Rotterdam, R. van 
Boeschoten, Breda, J. Vermet, Bussum, A. B. Donk, Leiden, G. P. J. Jaspers, Gouda,
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D. P. van Wijk, Bussum, Joh. Tj. Schouwerwou, Den Haag, G. Houtzager, Hierden, 
die — behalve de heer Schouwerwou — alien nog lid zijn.
De geheele georganiseerde terrariumhouderij is deze dertien personen veel verplicht 
voor het genomen initiatief. Vanaf dit oogenblik ging het crescendo met „Lacerta". 
Snel steeg het ledental. Maart 1943 traden wij voor het eerst naar buiten op met 
een speciaal terrariumnummer van het blad „In Weer en Wind", waarvan het succes 
dat van het speciale terrariumnummer van „Het Aquarium" nog verre overtrof. 
Cndanks ontzaglijk veel moeilijkheden als gevolg van de bezetting, terreur en 
razzia's, wist „Lacerta" haar positie te consolideeren en zoo vieren wij 10 September 
1946 ons eerste lustrum.
Hoewel er geen diertje en stukje materiaal te koop is, tellen wij 270 leden. 
Vanzelfsprekend zullen wij een kleinen teruggang in leden moeten boeken ten- 
gevolge van de gewijzigde contributie, maar op den duur zullen wij ook over 
deze moeilijkheid heenkomen. Wij beloven niets, maar wel verzekeren wij die 
leden die ons nu trouw blijven, dat er heel wat veranderd zal zijn als wij ons 
tweede lustrum zullen mogen vieren. A1 ons werken, al ons streven zal er op 
gericht zijn, van „Lacerta" een bolwerk te maken van activiteit op ons gebied, 
een hechten steun voor den amateur- en beroepsherpetoloog en voor den terrarium- 
houder.
Hun, die hebben medegewerkt om te bereiken wat wij nu reeds bezitten, onze 
zeer gewaardeerde dank voor hun hulp en steun.

voor onzen secRetARis/RedacteuR
Ja, nu moeten wij onzen Heer J. Th. ter Horst vriendelijk 
verzoeken, of hij het onderstaande wil opnemen, en doet hij 
dat niet, dan schorsen of dan staken we hem, of hoe dat 
tegenwoordig heet. En wat zal er dan van Lacerta terecht 
komenl Ja, dan dringt eerst recht tot ons door, wat Lacerta 
zou zijn zonder haar ijverigen en enthousiasten Secretaris/ 
Redacteur.

Hij is de man die alles in beweging zet en houdt, die steeds 
wat nieuws verzint, die de autoriteiten weet te overreden, 
wien geen moeite teveel is, om den bloei van zijn vereeniging 
te bevorderen. Hij ook was de kern van de oprichters. Het 
mag niet ontkend worden, velen hebben in hun leven al een 
duw van hem gehad, maar laten wij daarbij vooropstellen, 
dat dit nooit voortkwam uit kleingeestig eigenbelang of 
stokpaardjesrazernij. Bij Ter Horst staat op den voorgrond: 
de liefhebberij, dan komt de vereeniging, en het lijkt ons dat 
er dan een heelen tijd niets komt en dan pas de rest van 

zijn leven. Waar hij den tijd en den lust vandaan haalt, om steeds maar weer bergen 
te verzetten en tegen onvoorziene moeilijkheden op te tornen, is ons vaak een 
raadsel, maar hij doet het!

En, leden die hem niet van nabij kennen, de bewijzen liggen voor U. Welk blad 
verschijnt met de regelmaat van een klok? Welk blad ziet er zoo keurig uit, is 
zoo vrij van drukfouten, zoo gevuld met mooie afbeeldingen, welk blad heeft op 
zijn eigen uiteraard beperkt gebied nog zoo een afwisselenden en actueelen inhoud? 
Het is alles zijn werk.

En willen wij dan een samenvatting geven, dan vragen wij: wie heeft Lacerta 
gemaakt tot wat het nu is? En dan is het antwoord: Ter Horst.
Daarvoor moeten wij hem namens de Nederlandsche Terrariumliefhebberij dank 
zeggen. Nog vele jaren, Secretaris/Redacteur! En kijk maar niet zoo zwart om de 
naar Uw meening natuurlijk verspilde plaatsruimte. Dit moest toch ook eens 
gezegd worden. O zoo.

H. C. KOOPMAN.
D. J. VAN DER LAAN.
J. B. TEN VEEN.
P. J. VAN DER WERFF.
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be qevlekte Un^saUmandeR of vuuRSALMnan6eR
60013 ]. h. kouwenhoven, 6en haaq

Hoewel deze diersoort om haar kleuren, zoowel als om haar gemakkelijke houd- 
baarheid door vele liefhebbers wordt gehouden, zijn de gegevens omtrent de 
leefwijze dezer dieren niet overtalrijk. In de literatuur wordt deze soort meestal 
tegelijk met vele andere besproken, terwijl de werkjes welke alleen salamanders 
behandelen, veelal voor specialisten op het gebied van watersalamanders zijn 
geschrven. Nochtans wil ik hier een poging wagen om datgene wat in de bereik- 
bare literatuur te vinden was, getoetst aan persoonlijke ervaringen en die van 
mij bekende liefhebbers, hier weer te geven.
Uiterlijk.
De Gevlekte Landsalamander, ook wel genoemd Vuursalamander, behoort tot de 
koudbloedige werveldieren met een naakte, klierenrijke huid. Hij ondergaat een 
gedaanteverwisseling en ademt voor deze metamorphose door kieuwen, daarna 
door longen. Zij behooren tot de amphibieen m6t staart, hebben een langgerekt 
lichaam met langen staart en korte pooten, welke vier vingers aan de voor- en 
vijf aan de achterpooten bezitten. Zij bewegen zich doorgaans langzaam, klimmen 
goed, graven en zwemmen echter slecht, waarbij het laatste na de metamorphose 
met kans op verdrinking gepaard gaat. V66r de gedaanteverwisseling bezitten zij 
een platten zwemstaart, waardoor zij zich in het water goed kunnen voortbewegen.

Salamandra salamandra taeniata Foto J. Th. ter Horst

Innerlijk.
Zij bezitten een beweeglijke wervelkolom, voorts flinke krachtige kaken, welke 
bezet zijn met talrijke fijne tanden. Deze tanden bevinden zich ook op het gehemelte. 
Hierbij zij opgemerkt dat ook de tong gebruikt wordt bij het opnemen van kleinere 
prooidieren op de manier van padden en kikkers.
De spijsverteringsorganen zijn als bij de andere amphibieen. Ze hebben als 
vleescheters zoowel voor als na de metamorphose een korten darm.
De ademhaling geschiedt in larvalen toestand door kieuwen, welke uitwendig 
zijn. In volwassen toestand vindt zij plaats door longen. De huid zoowel als de 
mondholte kan hierbij assisteeren. De lucht wordt, zooals bij de overige amphibieen, 
door de neusgaten in de mondholte gezogen, waarna zij wordt doorgeslikt en 
in de longen geperst.
De hersenen zijn klein en langgerekt; de massa ervan wordt door het ruggemerg 
overtroffen. De intelligentie van deze dieren kan derhalve ook niet groot zijn.
De huid is rijk aan klieren. De groote oorklieren, parato'iden genaamd, zijn bij de 
landsalamanders zeer sterk ontwikkeld. Verder liggen de huidklieren in twee lange 
rijen langs den rug en op de zijden. Iedere klier met een uitmonding. Deze klieren 
liggen in de lederhuid.
Genoemde klieren scheiden een wit melkachtig giftig slijm af dat doodelijk werkt 
voor kleine dieren. Op den mensch is het, voorzoover is nagegaan, van geen 
invloed, behalve dat het een kleine ontsteking teweeg zou kunnen brengen.
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Tusschen de als een donkere li|n 
voorkomende lederhuld en de even- 
eens donkere, in kleinere velden 
verdeelde spierlaag liggen in het 
blndweefsel de klelne heldere slijm- 
klieren (onmlddellijk onder de huld) 
en daaronder de veel grootere gif- 
klieren. lets meer links onder de 
inkeping der huid zijn twee bloed- 
vaten getroifen

Microfoto :
Dr. G. v. Frankenberg ')

De opperhuid brengt de hoornlaag voort, welke bij vervelling steeds van voren 
naar achteren wordt afgestroopt en zoodra deze zich bij den staart bevindt, wordt 
opgegeten.
De kleur, welke de lederhuid vormt in de kleurcellen, is na de metamorphose 
constant, hoewel er moeilijk twee dieren zullen kunnen worden gevonden, welke, 
wat teekening en kleur betrett, eender zijn.
Vochtigheid heeft de huid absoluut noodig. Uitdroging heeft onherroepelijk den 
dood tengevolge.
Van de zintuigen is het oog zeer goed ontwikkeld. Toch zien deze dieren slechts 
tot op een afstand van ongeveer een meter 'n persoon naderen en verliezen zij 
hun prooi op eenige decimeters aistand reeds uit het oog.
Het gehoor is misschien ontwikkeld, hoewel twijfel hieromtrent bestaat. De ervaring 
van liefhebbers in dezen is niet geheel betrouwbaar, omdat de mogelijkheid 
bestaat dat trillingen tegelijk werden overgebracht, welke het dier wel voelde 
maar niet hoorde.
Het reukvermogen is goed ontwikkeld. Dit komt onder meer tot uiting bij het 
versmaden van sommige prooidieren en bij het vinden der geslachten.
Smaak zou er eveneens bestaan; sommige prooidieren worden na vastgrijpen 
dikwijls weer losgelaten, waarbij kennelijk een minder aangename smaak werd 
geproefd.
Gevoel bestaat er onmiskenbaar, zelfs voor sommige dingen welke wij niet voelen, 
zooals kleine verschillen in den vochtigheidsgraad oi de plaats waar zich water 
bevindt.
Bij de larven komt bovendien de zijdestreep, welke bij visschen wordt aangetroifen 
nog in aanmerking voor het constateeren van den druk onder water.
De intelligentie is, zooals reeds in verband met de hersenen werd opgemerkt, niet 
bijzonder groot, hoewel de dieren in staat zijn met betrekking tot het voedsel enkele 
dingen te leeren. Een zekere mate van prikkelbaarheid bij het voederen valt even
eens waar te nemen.
De naam van Vuursalamander houdt verband met de middeleeuwsche label als 
zou het dier zich gemakkelijk in het vuur kunnen begeven. Waarschijnlijk is dit 
ontstaan, doordat het dier door zijn rijkelijke klierafscheiding niet zoo spoedig 
een prooi der vlammen werd als wel zou worden verwacht.
Het geslacht is niet uiterlijk kenbaar. Hoogstens heeft het mannetje in den paartijd 
een wat meer gewellde kloaka. Drachtige wijfjes zijn vanzelf wel te herkennen.
Ten aanzien van de varieteiten waarin de Salamandra salamandra wordt gesplitst 
kan hier het volgende worden medegedeeld.
Allereerst wordt hij hier in Europa (hij zou tot in China voorkomen) op het vasteland 
verdeeld in een oostelijke en westelijke groep, onderscheidenlijk maculosa typica 
en taeniata, waarbij men aanneemt dat de westelijke, de taeniata, de stamvorm is. 
Het groote verschil tusschen beide groepen bestaat in het gevlekte of gestreepte 
uiterlijk. Voor de varieteit taeniata zou de grens beoosten den Harz loopen. Daar 
komen de mooiste en grootste exemplaren van deze gestreepte varieteit voor, 
welke vier breede gele strepen hebben en waarvan de onderzijde ook sterk gevlekt 
is. In Belgie zouden de dieren veel kleiner zijn en naar het westen toe zou eveneens 
de zwarte kleur toenemen, hoewel de strepen-teekening zou blijven bestaan. In dit 
1) Ult Wochenschrilt f. Aquarien- und Terrarienkunde, April '36 69
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verband zij opgemerkt, dat de in Nederland aangetroffen dieren o.m. in Limburg 
duidelijk den maculosa typica-vorm en de vlekken varieteit vertoonden. Dit zou dus 
in tegenspiaak zijn met het bovenvermelde.

In het Zuid-Oosten van Europa, 
op den Balkan, hebben de 
dieren sterk naar voren treden- 
de paratoi'den en gele vlekken 
met een lengte tendenz, terwijl 
de onderzijde gestippeld is en 
de onderkaak geheel geel.
In Griekenland zouden bij 
deze dieren in de gele vlekken 
ook roode vlekken optreden, 
voornamelijk op de paratoi'den, 
de keel, bek en pooten. In Oos- 
telijk Midden-Europa over- 
heerscht bij deze dieren de 
zwarte teekening, terwijl de 
gele vlekken een neiging tot 
dwars streping hebben. De 
onderzijde is geel gevlekt. In 
Zuidelijk Europa zijn de dieren 
op de zijden meer gevlekt. Van 
Corsica komt de subspecies 
Corsica. Dit zijn groote dieren 
met onregelmatige vlekken en 
vlakke oorklieren. De Spaan- 
sche varieteit molleri heeft 
roode vlekken in de gele op 
de zijden en een overlangsche 
roodachtige streep vanaf den 
meer spitsen kop.
De levenswijze is voorname
lijk geobserveerd in het ter
rarium want in de natuur

houdt dit dier er een zeer verborgen levenswijze op na. Slechts op regenachtige 
en windstille avonden of na een donderbui komen deze dieren te voorschijn, want 
het is duidelijk dat deze koudbloedige dieren in hun doen en laten zeer afhankelijk 
zijn van de weersomstandigheden. In China geldt hij zelis als regengod, waar het 
volk bij langdurige droogte naar zijn komst verlangt.
Wanneer de omstandigheden gunstig zijn komt hij tevoorschijn om zich al rond- 
kruipend en telkens weer stilhoudend het voedsel te verschaffen dat hem past: 
slakken en wormen. Hij weet zelfs wormen te verslinden die longer en grooter zijn 
dan hijzelf. Zijn kleur dient hem bij zijn verborgen en bedachtzame levenswijze niet 
als schutkleur. Integendeel, zij dient als waarschuwingskleur voor andere dieren. 
De combinatie geel-zwart, evenals rood-zwart heeft in de natuur meestal de betee- 
kenis van gevaar. Hier waarschuwt het voor de giftige huid-afscheiding van het 
dier. De verklaring als zou het loch een schutkleur zijn in het bosch met de lichte 
en donkere schaduwplekken gaat niet op, daar het dier zich bij stralend zonlicht 
— als het bosch deze werking van licht en donker het best vertoont — diep verborgen 
houdt in zijn schuilhoeken. Deze graaft hij niet zelf, maar maakt gebruik van 
bestaande holen en spleten, als 't er maar donker en vochtig is.
Volgens sommigen zou vochtigheid de gele kleur bevoordeelen, terwijl zwart meer 
in de drogere gebieden zou voorkomen. Dit moet zoo opgevat worden dat dit pas 
in den loop van vele generaties merkbaar is. De aanverwante soort, de geheel 
zwarte alpensalamander, zou hiervan een voorbeeld zijn. Deze leeft in de hoogere 
gebergten. Albino's komen een enkele maal voor, doch zijn meestal zwak en zouden 
afkomstig zijn van langen tijd niet bevruchte wijfjes. Ook zijn hier en daar roode 
exemplaren gevangen, die inplaats van gele, roode strepen vertoonden. Het dier 
dat men wel eens een caricatuur van een hagedis heeft genoemd, leezt vnml. in het 
middelgebergte, hoewel hij hier en daar ook wel in de vlakte voorkomt. Het is 
echter niet onmogelijk dat zijn voorkomen daar kunstmatig is, daar hij wel eens 
met brandhout uit de bosschen mede komt. Daarentegen ontbreekt hij dikwijls op 
plaatsen, welke een geeigende omgeving voor hem schijnen te zijn. Door zijn vei- 
borgen levenswijze blijft echter zijn aanwezigheid dikwijls zeer lang onopgemerkt, 
temeer omdat hij niet, zooals vele verborgen levende padden, over geluid beschikt. 
Wel meenen sommigen dat hij een als „ani" klinkende paringsroep zou laten hooren.
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maar bevestiging hiervan door mij bekende terrariumhouders heb ik niet kunnen 
krijgen.
Het meest merkwaardige van dit dier is wel zijn voortplanting. Rond het begin dezer 
eeuw is men wel grootendeels tot klaarheid hierover gekomen, hoewel nog vele 
vragen onbeantwoord moesten blijven, daar de waarneming nog niet ver genoeg 
gevorderd was. Sommigen beweren dat er veel meer mannetjes dan wijfjes zouden 
zijn, anderen vertellen echter het tegendeel.
Na den winterslaap zoekt het wijfje het water op om haar larven at te zetten, daar 
zij niet als andere amphibieen eieren aizet, maar ovovivipaar oi levendbarend is 
met dien verstande, dat de eieren terstond bij het afzetten uitkomen en de larven

zich al in een meei gevorderden 
staat van ontwikkeling bevinden. Pas 
afgezette larven kan men echter wel 
het geheele seizoen aantreffen tot 
den herfst toe. Deze laat afgezette 
dieren overwinteren dan in het water. 
Na de afzetting beginnen de parings- 
spelen. Het mannetje achtervolgt het 
wijfje langen tijd en poogt er onder 
te kruipen, slaat dan de voorpooten 
om die van het wijfje en beiden 
kruipen zoo langen tijd rond. Het 
mannetje drukt zijn kop hierbij zeer 
sterk tegen de onderkaak van het 
vrouwtje en zoo slepen zij zich soms 
dagen lang voort. Het einde kan 
zoowel op 't land als in 't water 
plaats vinden. In het water vindt 

Larve van Salamandra maculosa, enkele we- opname van de spermatophoor 
ken oud. Herkomst Zuid-Limburg plaats op de zelfde wijze als bij de

Foto J. Th. ter Horst watersalamanders. Op het land

wringt het mannetje zijn kloaka tegen die van het wijfje. Persoonlijk ervoer ik, dat 
ook op 't land de kegelvormige spermatophoor wordt afgezet. Vele maanden later, 
ongeveer 9 a 12 maanden, worden dt. larven in een vrij vergevorderden staat van 
ontwikkeling afgezet. 6 tot 10, telkens herhaald na 12 tot 36 uur. Mijn persoonlijke

Snelvlietend beekje in Zuid-Limburg, met oeverbe- 
groeiing Vindplaats van de var. Maculosa

Foto J. Th. ter Horst

ervaring was dat kleinere 
aantallen werden afgezet 
met tusschenpoozen van 
e6n of meer dagen in een 
tijdsverloop van drie weken. 
De larven zijn ca. 3 a 4 cm 
groot. Na drie maanden zijn 
zij ongeveer 7 a 8 cm groot 
en komen aan land. Neoto- 
nie (larvale kenmerken in 
volwassen, geslachtsrijpen 
toestand) bleek tot 31 
maanden toe voor te ko
men. Na vier jaar zijn de 
dieren volwassen en ge- 
slachtsrijp. Al dien tijd lei- 
den zij een zeer verborgen 
levenswijze. De hoogte ten 
aanzien van den zeespiegel 
zou betrekking hebben op 
het aantal en de grootte 
van de jongen in een om- 
gekeerd evenredige verhou- 
ding.

Tenslotte mogen hier nog 
enkele aanwijzingen volgen 
omtrent de verzorging van 
volwassen dieren en larven. 
Vuursalamanders zijn dank-

71



bare objecten om jarenlang te houden, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. 
Deze zijn: een vochtig terrarium, hetwelk echter ook niet een moeras mag zijn. 
Tevens mag het niet in de voile zon staan en moet voldoende schuilgelegenheid 
bieden, zoo mogelijk onder en tusschen steenen — bijvoorbeeld in daartoe geschikt 
gemaakte stukken mergel. Deze poreuze steensoort, welke zeer lang vochtig blijft, 
is uitermate geschikt voor ons doel, daar zij zich ook door haar zachtheid gemak- 
kelijk laat bewerken. Voor de beplanting neme men niet te zwakke planten, want 
vuursalamanders zijn forsche dieren, die, wanneer het gaat schemeren, graag over 
de planten heen kruipen inplaats van ertusschen door. Men dient er wel op te 
letten dat de grond riiet verzuurt, want voor een te hoogen zuurgraad van den 
bodem is de huid van deze dieren zeer gevoelig. Het water dient ook dikwijls te 
worden ververscht, temeer omdat zij hun larven in de vrije natuur alleen in helder 
stroomend water afzetten. Ook hun uitwerpselen deponeeren zij veelal in het water- 
bassin, waardoor dikwijls reinigen geboden is. In den zomer zette men het terrarium 
op een koele plaats.
Men kan deze dieren gerust in gezelschap van andere amphibieen houden, alleen 
zal er dan geen voortplanting plaats hebben.
De voedering, welke uit wormen, slakken en allerlei insecten bestaat, kan volgens 
sommigen tweemaal in de week plaats vinden, met een hoeveelheid van 2 a 3 
wormen telkens. Men kan ze echter ook iederen dag een worm voeren, met ai en 
toe eens een dag overslaan.
Bij ziekten, vooral van de huid, zette men het aangetaste exemplaar direct afzonder- 
lijk in een klein bakje met alleen wat steenen en water. Deze methode kan men 
ook toepassen om drachtige wijijes tot het afzetten van de larven te nopen. Boven- 
bedoeld bakje dient regelmatig te worden gereinigd. Om te kunnen kweeken met 
vuursalamanders moet men deze in een grooter terrarium houden, alleen bezet met 
eenige gezonde exemplaren. Om vervetting van de geslachtsorganen tegen te gaan 
moeten deze dieren de noodige ruimte hebben om voldoende in beweging te blijven. 
Wanneer er larven afgezet zijn houde men deze in vlak water dat men dikwijls 
ververscht. Als voeder geve men daphnia's, roode muggenlarven en later kleine 
wormen. De hoogte van den waterstand zou van invloed zijn op den tijdsduur van 
het larvenstadium. Bij de metamorphose, welke zich aankondigt door het kleiner 
worden der uitwendige kieuwen na ongeveer 3 a 4 maanden, houde men de diertjes 
in zeer laag water, waarbij zij gemakkelijk aan land moeten kunnen gaan daar 
anders kans bestaat op verdrinking. Jonge dieren houde men in kleine terraria, 
waarin men ze rijkelijk van voedsel moet voorzien. Men lette er vooral op dat de 
dieren een glimmende huid moeten vertoonen, als teeken van gezondheid. 
Tenslotte nog een enkel woord over den winterslaap. In de vrije natuur houden de 
vuursalamanders veelal in groote groepen samen in onderaardsche holen hun winter
slaap, welke echter in 't geheel niet diep is. Men kan derhalve volstaan met het 
terrarium in den winter op een koele, vorstvrije plaats te zetten en zoolang de 
temperatuur niet al te laag wordt, de dieren nog van eenig voedsel te voorzien. 
Komen zij niet te voorschijn, dan late men ze rustig slapen.

Literatuur: Wolterstorff, "Die Molche Deutschlands".
Floericke, "Lurche und Krlechtlere Deutschlands".

heRpeto-qeoQRafische dienst
Alle correspondence. dezen dlenst betreffende, te richten aan D. P. van Wijk, Amersfoortschestraatweg 45, 
Bussum, Documentatiekaarlen voor het lnzenden van waarnemingen van Reptilia en Amphibia in de vrije natuur. 
worden op aanvrage per omgaande toegezonden. Deze kaarten dienen als briefkaart gefrankeerd, of gezamenlijk 
in enveloppe als brief, dus niet als drukwerk. geretoumeerd worden

DE HERPETO-GEOGRAFIE IN HET KOMENDE JAAR.
Wanneer dit nummer van „Lacerta Nieuws" in uw bus glijdt, is 
het „hoofd-seizoen" in onze liefhebberij alweer voorbij. Wij lief- 
hebbers gaan nu zorgen voor den komenden winterslaap van de 
dieren, voor velen altijd nog het critieke punt. Een van de redenen 
waarom dat nog zoo'n probleem is, is o.i. wel het feit, dat er nog 
maar zoo heel weinig bekend is over het „hoe?" en „waar?" onze 
reptilia en amphibia den winter doorbrengen. Ja zeker, boeken en 
boekjes leeren ons heel aardig: van dit of dat dier overwintering 
op het land of in het water, enz. Voor een groot deel zal dit wel 
juist zijn, al is daarmede nog niet verklaard waarom b.v. eerst 

de jonge exemplaren, dan de mannelijke en tenslotte de vrouwelijke exemplaren van 
een bepaalde soort te voorschijn komen in het voorjaar. En evenmin wordt verklaard 
hoe dieren, die op het land overwinteren en zich 's zomers ver van het water
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ophouden, bij de eerste teekenen van de lente plotseling allemaal in het water 
terug te vinden zijn. Zijn zij in het najaar reeds hier naar toe getrokken? Hoe vonden 
zij den weg? Een ander opvallend punt bij den winterslaap is wel, dat er hier 
plotseling een soort gemeenschapszin, o.i. in het verdere jaar vrijwel volkomen 
vreemd aan onze dieren, optreedt. Wat elkaar in den zomer vaak „naar de keel" 
vloog, dat vinden we in den winter tot groote groepen verzameld op een en dezelfde 
plaats terug. Dat kunt U in uw terraria constateeren, doch ook in de natuur is dit 
vaak waargenomen. Dat dit niet een toevallig „samenhokken" van enkele exem- 
plaren is, doch dat hier een veel sterkere drang achter zit, die ons doet denken 
aan het zwermen en trekken van vogels, ftiag misschien een bij ons binnengekomen 
waarneming in de tweede helft van Augustus van het jaar 1945 illustreeren: het 
betreft hier de vondst van even... vierhonderd hazelwormen bij elkaar! De waar- 
nemer vermeldt nog dat deze plaats gevonden werd door het volgen van een 
hazelworm, wiens gang toen naar dit gezelschap bleek te leiden. Er zijn nog meer 
van deze gegevens, b.v. uit het buitenland weten wij het van den Vuursalamander. 
Het is nu dus de tijd om speciaal te letten op het doen en laten van onze terrarium- 
dieren in de natuur. Een antwoord te vinden op de vragen: „Waarheen?''„ „Waarin?", 
laat dat uw doel zijn bij uw observaties in uw tuin, in uw naaste omgeving of op 
uw wandelingen. Het is de laatste kans, dit jaarl Nog een enkele maand, zes weken 
en dan laten zij zich niet meer zien voor de volgende lente. Om dan echter goed 
te kunnen observeeren, om een verklaring te vinden voor vele verschijnselen, is het 
nu noodig na te gaan waar de dieren blijven. Krijgen wij dan al die waarnemingen 
toegezonden (liefst door middel van onze documentatiekaarten) dan kunnen wij 
deze weer verwerken tot bepaalde verslagen, waaruit tenslotte conclusies kunnen 
worden getrokken, die U weer zullen helpen bij uw op vele punten nog zoo 
moeilijke liefhebberij!

D. P. VAN WIJK.

het teRRARium van deze maand
6oor j. th. teR hORSt, den haaq 

Met 1 foto van den schrijver
EEN TERRARIUM VOOR HAZELWORMEN.
In onze rubriek „Het terrarium van deze maand" hebben wij successievelijk diverse 
typen en soorten van terraria beschreven, waarbij de foto's en teekeningen nog 
eens extra moesten illustreeren, wat met het geschrevene werd bedoeld.

Matig vochtig boschterrarium
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Het karakter onzex vereeniging en het feit, dat de meeste leden her- en derwaarts 
in den lande wonen, — zoodat het voor die leden practisch onmogelijk is eens bij 
een buurman te gaan kijken en praten — heeft ons er toe gebracht deze rubriek 
in te voeren en zij blijkt alom gewaardeerd te worden. Men krijgt nu eens een 
indruk hoe anderen het doen en daaruit put men de gegevens om zelf iets samen 
te stellen. In dit laatste nummer van den vierden jaargang stellen wij aan U voor 
een terrarium, ingericht als matig vochtig boschterrarium voor een aantal hazel- 
wormen.
Het terrarium, zooals U het hier ziet afgebeeld, had de volgende afmetingen: lang 
40 cm, breed 25 cm, hoog 31 cm, met kap ‘45 cm. De kap ziet U op de afbeelding 
echter niet.
Deze niet al te groote bak moest worden ingericht als demonstratie-terrarium op 
een der complexen van de Gemeentelijke School- en Kindertuinen in mijn woon- 
plaats, waartoe mijn medewerking werd ingeroepen. Met nog eenige terrarium- 
hcuders van de werkgroep 's-Gravenhage werd een middagje besteed om er een 
hazelwormen-terrarium van te maken.

Hazelwormen in paring Anguis fragilis L.

Het bleek een goed geventileerd terrarium te zijn, want links en rechts bevonden 
zich strooken geperforeerd zink ter hoogte van 10 cm, welke strooken duidelijk op 
de foto te zien zijn.
De ventilatiestrooken zijn aangebracht 4 centimeter vanaf den bodem. Van te 
voren hadden we gezorgd voor wat wilde planten als Zuring, Zilverschoon, Honds- 
draf en wat Mannetjesvarens, waarmede de bak moest worden gestoffeerd.
Na de gebruikelijke bodemlaag — eerst wat fijne kiezel, daarop wat turfplaten en 
daarop weer wat aarde — aangebracht te hebben, werden de planten, hierboven 
genoemd, ingeplant, gegroepeerd om een decoratieven boomstronk. Pollen mos 
vulden de open plekken tusschen de planten aan en gaven bovendien aan het 
geheel een aesthetischen indruk. In den rechter- en linkerachterhoek vanzelf de 
grcotste planten en U ziet dan ook op de aibeelding rechts de hoogopgaande 
zuring en links de varens. Meer op den voorgrond plantten wij de kleinere varens, 
de Hondsdraf en het Zilverschoon. Toen alles was ingericht, werd het geheel flink 
besproeid en werd de beplanting gelegenheid gegeven zich te zetten en na eenige 
weken konden de bewoners, enkele Hazelwormen (Anguis fragilis) er in worden
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losgelaten. Het bleek een voor hen geschikt terrarium te zijn, immers in de vrije 
natuur komen de hazelwormen in hoofdzaak voor op matig-vochtige boschgronden, 
liefst daar waar dicht struikgewas en hoog opgaand gras, stukken steen, pollen 
mos en dergelijke aanwezig zijn. Het is een dier, dat al te sterke zonbestraling uit 
den weg gaat. Bij fellen zonneschijn kan men deze dieren dan ook vaak aantretlen 
onder platte steenen, boomstronken, pollen mos, welke omgeving wij in de boven- 
omschreven inrichting zooveel mogelijk nabij hebben trachten te komen.

NIEUWS VAN ONZEN TECHNISCHEN TERRARIUMDIENST. 
Uitneembare terrariumruiten, II, door J. Smith Jr., Rotterdam, 

met twee teekeningen van den schrijver.
In ons artikel in het Augustusnummer zagen wij reeds, dat uitneem
bare ruiten in het terrarium onmisbaar zijn. In bepaalde gevallen 
kan het echter zeer moeilijk zijn om aan deze voorwaarden te 
valdoen. Soms is het ook onmogelijk, doordat de ruiten te groot zijn 
en het uitnemen er van veel breekgevaar met zich mede brengt. 
In zoo'n geval blijft er nog de mogelijkheid van het toepassen van 
schuilruiten. Op dezelfde manier dus als wij dat bij boekenkasten 

en dergelijke zien toegepast. Deze methode is ook aangehouden bij het bouwschema 
„Hyla". Dit is een bouwschema voor een terrarium, dat tegen een tuinmuur wordt 
opgesteld. Met het oog op de noodzakelijkheid van een zeer goede ventilatie zijn 
beide zijwanden ingenomen door ventilatieramen, bespannen met horregaas. Natuur- 
lijk zou de mogelijkheid blijven bestaan een dezer zijramen uitneembaar te maken, 
maar de ervaring leert, dat dergelijke houten ramen altijd iets krom kunnen trekken, 
waardoor een nauwkeurige afsluiting niet goed mogelijk meer is, met alle gevolgen 
van dien. Blijft dus slechts de mogelijkheid een dergelijke uitneembaarheid toe

te passen op de voorruit. Nu zal in het alge- 
meen een buitenterrarium van groote afme- 
tingen zijn en zelfs, wanneer de afmeting van 
de ruit niet grooter is dan b.v. 1,50 m bij 
1 meter hoog, dan nog is het bezwaarlijk de 
helft dezer ruit, dus 1,50 m bij 50 centimeter 
omhoog te schuiven en „ergens" neer te zet- 
ten. We moeten hier dus wel een andere 
methode toepassen. Wellicht zou de mogelijk
heid — een gedeelte van de ruit, door middel 
van een stijl af te scheiden van de rest — nog 
zijn aan te wenden, maar het nadeel daarvan 
is altijd, dat elke stijl het inkijken verhindert, 
zelfs wanneer die stijl smal gehouden wordt. 
Twee langs elkaar schuivende ruiten geven 
echter de gelegenheid ook in dit geval op 
gemakkelijke wijze in het terrarium te komen. 
In onder- en bovenregel moeten dus twee 
groeven, naast elkaar worden aangebracht 
(zie figuur 1, bij A en B), evenals in de zij- 
stijlen. Desgewenscht kan met een groef in 
elke zijstijl volstaan worden. Zijn de ruiten nu 
in gesloten toestand, dan blijft er toch nog 
altijd een smalle spleet tusschen de twee 
langs elkaar schuivende ruiten over. Hoe wei- 
nig dit ook moge zijn (het is toch meestal 
nog minstens 4 millimeter), toch zien talrijke 
dieren kans om hiertusschen door te ontsnap- 
pen. Om dit te voorkomen wordt een smalle 
strook glas op een der langs elkaar schuiven

de ruiten geplakt. Dit kan gebeuren met speciale glaskit. Velpon of een dergelijke 
watervaste lijmsoort voldoet echter ook uitstekend.
Wordt het schuiven der ruiten door hun afmetingen bezwaarlijk, dan zijn er ver- 
schillende mogelijkheden om hierin te voorzien. De meest doeltreffende is wel het 
aanbrengen van rollagers, zooals dat ook in het betreffende bouwschema is aan- 
gegeven. Evenwel het valt niet mee om deze heden ten dage te bemachtigen en 
al is er met schaarschte aan materialen bij het vaststellen der bouwteekeningen 
uiteraard geen rekening gehouden (wij hopen immers alien dat er op elk gebied 
een kentering ten goede zal worden waargenomenl), toch behoeven wij ons niet
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te verhelen, dat de moeilijkheden om de juiste materialen op dit oogenblik te 
verkrijgen nog zeer groot zijn. Zullen wij dus onze verlangens op dit gebied — en 
speciaal hier wat betreft de kogel- en rollagers — nog wat moeten inperken, toch 
behoeft dit geen al te groot nadeel te zijn, want er is nog een andere, even uit- 
stekende methcde, die met hetzelfde resultaat en minder kosten bovendien is toe 
te passen.

In iiguur 2 is een langsdoorsnede gegeven van een der 
schuilruiten, zooals deze in de groef staat. De bodem 
van deze groef is op verschillende, regelmatig achter 
elkaar volgende plaatsen uitgediept met als gevolg, 
dat de wrijvingspunten van de er op steunende ruit 
sterk verminderd zijn. Hoe longer de schuifruit is, hoe 
minder talrijk deze steunpunten uiteindelijk behoeven

------------------------------------------- te zijn. Overdrijving schaadt echter. In geen geval mag
de schuifruit tijdens het schuiven gaan stooten doordat 

de volgende „heuveltop" niet gehaald wordt. Een kleine afronding van de schuifruit 
aan de uiteinden helpt zoonoodig het kritieke punt te overschrijden.
Deze uithollingen hebben bovendien nog tot voordeel, dat zich eventueel in de 
groeven verzameld vuil, aarde, zand, enz., hetgeen nooit geheel te voorkomen is, 
wegzakt in de uithollingen. Raken deze vol, dan is het eenvoudig de ongerechtigheid 
te verwijderen door middel van een zacht borsteltje of kwastje, waarbij nog niet 
eens zoo heel nauwkeurig gewerkt behoeft te worden om er toch verzekerd van 
te zijn, dat de schuifruiten geen hinder ondervinden.
Een nadeel blijft het altijd bij schuifruiten, dat de ontsnappingspogingen van dieren 
veel kans op succes hebben. Aan te bevelen is het daarom dit openen der ruiten 
zoo min mogelijk te doen en op de voor de bewoners zoo ongunstig mogelijk 
tijdstip, dus 's avonds bij hagedissen, enz. en overdag bij die dieren, die den 
avond juist als hun meest actieve dagdeel beschouwen. Voedering kan eventueel 
altijd via het toch steeds afneembare dak gebeuren. Het aanbrengen van een extra 
strook glas achter de schuifruiten, bij wijze van hindernis is sterk af te raden. Het 
stoort het inkijken en beantwoordt toch slechts zeer oppervlakkig aan het gestelde 
doel. Een volgenden keer eens iets over uitneembare ruiten in aqua-terraria.

het pigment bij Reptielen en 
be veRanPeRingen PaaRvan,

6oor q. uiteRfcijk, zeist
Met teekeningen van den schrijver

Allereerst de definitie van pigment: de kleurstof, die aan het lichaam of aan deelen 
daarvan de karakteristieke kleuren kan geven. Deze kleurstoffen komen voor als 
kleine bolletjes in speciale cellen, de z.g. pigmentcellen. Bij de reptielen komen 
ze alleen in de huid voor. De meest voorkomende kleuren, die deze kleurstofdragende
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cellen — chromatophoren genaamd — bevatten, zijn bruin en zwart. De zwarte en 
bruine kleurstof bevatende cellen noemt men melanophoren. Deze kleurstofcellen
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zijn in staat zich te verplaatsen en dit geschiedt onder invloed van het centrale 
zenuwstelsel. Oorzaak van deze verplaatsingen kunnen zijn: angst, honger, licht- 
wisseling (licht en donker), iemperatuur of woede. Honger en woede brengen vaak 
zeer donkere kleuren mede, angst lichtere.
We zullen nu een beknopte verhandeling geven hoe de kleurwisseling in^ijn werk 
kan gaan. De pigmentcellen komen altijd in de lederhuid (corium) voor. De cellen 
welke verschillend gekleurde pigmenten bevatten, komen laagsgewijze voor. Laten 
we veronderstellen dat er een hagedissensoort is, waarbij onder de opperhuid eerst 
een laag geel pigment voorkomt en daaronder een laag zwart. Nu zijn er verschil- 
lende mogelijkheden, nml. de kleur kan ten eerste geel blijven; dit is het geval 
wanneer de zwarte pigmentcellen zich samenballen en de gele hun oppervlakte 
vergrooten door zich af te platten.
Het zwarte pigment ligt nu dus geheel onder het gele (afb. 1).
Ten tweede is het mogelijk dat de gele pigmentcellen zich gaan samenballen en 
dat de zwarte pigmentcellen met hun uitloopers gaan doordringen tot het epidermis; 
zijn nu de uitloopers en de pigmentkorrels niet te groot, dan wordt de kleur in de 
meeste gevallen blauw (afb. 2). De derde mogelijkheid is nu nog, dat de gele 
zich geheel bolvormig samentrekken. Van de gele bolletjes raakt nu slechts e6n 
punt het epidermis; alle overige ruimte wordt ingenomen door het zwarte pigment, 
waardoor zwart dus domineert. Het resultaat is, dat de kleur van het dier zwart 
wordt (afb. 3).
Een bekend voorbeeld van kleurverandering vinden wij bij het gewone Kameleon 
(Chamaeleo chamaeleon). Dit diertje is bij daglicht en normale temperatuur grijs- 
groen met zwarte stipjes en met lichtbruine vlekken op de zijden. Laat men de 
temperatuur normaal, maar maakt men de ruimte, waarin het diertje zich bevindt 
donker, dan krijgt het dier een creme-kleur, met heldergele vlekken. Verhoogt men 
de temperatuur sterk, dan ontstaan er groene tinten, terwijl lage temperatuur 
dofgrijze kleuren doet ontstaan. Zet men het kameleon in het zonlicht, zoodat dus 
de temperatuur hooger en de lichtintensiteit sterker wordt, dan zal het dier gelijk- 
matig donkerder van kleur worden, tot dofzwart toe. Angst doet een lichtere kleur 
ontstaan, met groote bruine vlekken en gele stippen; woede maakt dat lichte plekken 
donkerder worden.
Voornamelijk met de oogen nemen de dieren veranderingen in lichtsterkte waar. 
Als voorbeeld noem ik: Ptychozoon kuhli (Gekkonidae-soort), die in Oost-Indie op 
boomen leeft. Zette men exemplaren van deze soort op een zwarten ondergrond, 
dan werden ze donkerder; op een witten ondergrond lichter van kleur. Als men 
den kop met een ondoorschijnend kapje bedekte, werd het dier op een lichten 
ondergrond ook donkerder van kleur.
Kamelecns bezitten echter ook in de huid organen, die veranderingen van licht
sterkte waarnemen^ blinde kameleons veranderen bij sterke lichtverandering ook 
van kleur. Slangen kunnen niet door pigment van kleur veranderen; bij sommige 
soorten heeft de huid echter soms tusschen de schubben een fellere kleur; door 
zich op te blazen, waardoor de huid rekt, wordt deze kleur vanzelf zichtbaar, zoodat 
de slang sterk van voorkomen verandert.
Albinisme komt bij slangen veel voor; melanisme veel bij hagedissen. Mij persoon- 
lijk is in ons land geen enkel geval van albinisme bij inlandsche reptielen bekend; 
ik had reeds het genoegen U een zwart exemplaar van de Heihagedis (Lacerta 
agilis) — dat ik in mijn bezit heb — te kunnen beschrijven. Zie jaargang 3 No. 8, 
biz. 31. Albinisme wordt veroorzaakt door het voorkomen van guanine-kristallen, 
die in de pigmentcellen voorkomen (leucophoren).
Blauwe kleuren ontstaan dikwijls, doordat pigmentkorrels bij doorvallend licht 
geel en bij opvallend licht blauw zijn.
De kleuren kunnen echter ook ontstaan door de structuur van de hoornlaag; het 
licht ondervindt dan breking en terugkaatsing in de hoornlaag. Men noemt deze 
kleuren interferentie-kleuren; als voorbeeld noemen we nog den metaalglans van 
vele hagedissen en slangen.
Guanine, Cr» Hr, Nr, O, amino-oxypurine, behoort tot de purinebasen en staat in 
nauwe betrekking tot urinezuur. Het is een ontledingsproduct van vele nucleinen, 
in het bijzonder van de pancreasnucleine, uit hetwelk 't in het menschelijk lichaam 
en ook in dierlijke organismen, waarin het in lever, milt en pancreas gevonden 
wordt, ontstaat. Men heeft het voor de eerste maal in guano (vogel- en vleermuizen- 
mest) gevonden en het daarnaar genoemd. Guanine is meest amorph, in water, 
alcohol en aether, onoplosbaar poeder.
Geraadpleegde werken: Brehms Tierleben. Oosthoeks Encyclopaedia, Redeke, Het dier in zijn wereld.
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VLIEGENDE LEGUAANTJES EN PADDEN.
Op 6 Augustus streek op het vliegveld Schiphol bij Amster
dam een K.L.M.-vliegtuig neer, dat op 2 Augustus te Para
maribo in Nederl. West Indie was opgestegen. Aan boord 
was een zending levende reptielen en amphibieen en wel 
een aantal prachtige Ameiva's ameiva en leguaantjes, de 
Iquana iquiana, terwijl ook enkele van de bekende Suri- 
naamsche reuzepadden, de Bufo marinus, maar dan half- 
wasjes, tot de zending behoorden. Het betrof hier een proef, 
welke ons lid H. C. Koopman onder auspicien van onze 

vereeniging in samenwerking met ons lid H. A. L. Menne te Paramaribo heeft genomen, 
en welke proef buitengewoon is geslaagd. Weliswaar waren de kosten ook buiten- 
gewoon maar dit neemt niet weg, dat vast is komen te staan, dat op deze wijze 
tal van dieren uit de tropen tot ons kunnen komen, zonder de groote sterfte-risico, 
welke een lange zeereis met zich mede brengt.
Per afzonderlijke circulaire hebben wij onze leden reeds medegedeeld hoe zij in 
het bezit kunnen komen van terrariumdieren uit Suriname.
Leden, bemerkt U al wat samenwerking en organisatie ook op ons terrein kan 
bereikenl Dit is slechts een bescheiden begin.

____________ J. TH. TER HORST.

het Leven pa&fcen vi
boot? j. tuinstpa, 6en haaq,

(Vervolg van pagina 64 en slot.)
Het ei.
Alle padden zijn weer op 't droge, maar in het water blijven de eieren achter en 
de embryo's beginnen zich te ontwikkelen. Gebleken is, dat bij hoogere tempera- 
turen de embryo's zich sneller ontwikkelen; warmer dan 30 gr. Celsius mag het 
echter niet worden daar bij deze temperatuur de embryo's sterven. Een koude 
temperatuur vertraagt de ontwikkeling. Samassa bracht bevruchte eieren in een 
temperatuur van 0 gr. Celsius en na 30 dagen vertoonden ze pas de eerste teekenen 
van zwelling. Heel eigenaardig is het feit, dat paddeneieren veel sneller ontwikkelen 
in een vochtige atmosfeer dan in water. Paul Bert was de eerste, die dit ontdekte. 
„Het verbaasde mij te bemerken, dat deze eieren veel sneller in de lucht ontwikkelen 
dan in water, vooropgesteld dat men ze niet laat uitdrogen." (Legons sur la 
physiologie comparee de la respiration, pag. 250—251.) Ook Miss Helen King 
bevestigt dit. De zorg, waarmede het wijfje de eieren om de planten heeft gewonden 
is niet zonder beteekenis, want de eieren zouden anders spoedig naar den bodem 
zakken, waar gemakkelijk zuurstofgebrek optreedt. In tegenstelling tot een lang 
verkondigde meening dient het gelei-omhulsel niet als voedsel voor het embryo, 
maar als warmtebewaarder; het omhulsel laat de zonnestralen binnendringen en 
zet ze van licht in warmte om, iets dat in de koude maand Maart lang niet 
overbodig is.
De larven.
Tot voor kort dacht men altijd, dat het ei-omhulsel langzaam ging oplossen, waardoor 
de larve vrij kwam; aan de onderzoekingen van Wintrebert danken we echter de 
wetenschap, dat het larfje zich zelf bevrijdt. De larve scheidt een soort stof af, die 
op het omhulsel verterend inwerkt en daardoor is de larve in staat gesteld uit te 
breken; ook bij visschen schijnt dit voor te komen. Nadat ze zijn uitgekomen, hangen 
de paddenvischjes aan de planten.
Na eenige dagen kunnen ze hun bek gebruiken en gaan ze voedsel opnemen. De 
bloedcirculatie in den staart kan onder het microscoop heel mooi worden waar- 
genomen. Dit is iets heel wonderlijks en werd ontdekt door onzen grooten Nederland- 
schen geleerde Anthony van Leeuwenhoek in 1688.
Na enkele weken beginnen de ledematen zich te ontwikkelen, voor- en achterpooten 
beginnen tegelijk, maar omdat de voorpooten zich in de kieuwholten ontwikkelen 
en pas te voorschijn komen als ze kant en klaar zijn, kan men alleen de ontwikkeling 
van de achterpooten goed waarnemen. Wanneer de vier pooten dan aanwezig zijn, 
kan men van een padje met een staart spreken. Deze staart verdwijnt echter haast 
geheel in den tijd van een dag of vijf. E. Olivier maakt melding van een volwassen 
pad, waarbij de staart mee was blijven doorgroeien met de rest van het lichaam 
(Revue Scientifique de Bourbonnais, 1893). Hoewel Bufo bufo tot de grootste Euro- 
peesche pad kan worden gerekend, is de larve een van de kleinste paddenlarven, 
namelijk 45 millimeter.
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De larve van Alytes obstetricans (Vroedmeesterpad) meet 80 millimeter en die van 
Pelobates fuscus (Knoflookpad) zelfs 100 millimeter.
Paddenlarven bezitten een verbazend regeneratievermogen; stukken uit de staart, 
vingers en ledematen kunnen vernieuwd worden. De pooten echter alleen als ze 
geamputeerd zijn voor er eenig teeken van een vinger is. Met het ouder worden 
verdwijnt dit vermogen. Hoe dat komt, is niet geheel duidelijk.

Metamorphose of gedaanteverwisse- 
ling.
De metamorphose of gedaantever- 
wisseling wordt betoerkt door zekere 
stoffen, welke door klieren in het 
bloed komen. Van die klieren is de 
schildklier de voornaamste. Wanneer 
jonge larven er van beroofd worden, 
blijven ze normaal doorgroeien en 
schijnen de heele metamorphose te 
vergetenl Wanneer dit gebeurd is, 
voor dat de larve pooten had, dan 
komen deze nog wel, daarna staat 
de ontwikkeling stil, hoewel de groei 
doorgaat en de uitwendige kieuwen 
ook blijven. In een jaar groeien ze 
al tot aardige paddenvischjes van 
zeven centimeter. Wanneer echter de 
jonge larven schildklier te eten 
krijgen, wordt de gedaanteverwisse- 
ling op verbazende wijze bevorderd. 
Op deze manier is het mogelijk, 

Knoflookpad Pelobates fuscus ’) pigmee-padjes te krijgen ter grootte
van een vlieg in iets minder dan 

drie weken na de geboorte. Paddenlarven, die te oud zijn en waarbij de elleboog 
al is ontwikkeld, reageeren niet meer op de toediening van schildklier. De padden
larven, waarbij de schildklier is weggenomen, kunnen hun metamorphosevermogen 
weer terug krijgen door middel van een beetje schildklierextract. Ook met behulp 
van jodium kan de gedaanteverwisseling verhaast worden. Sommige biologen 
denken dat het stimuleerend werkt op de schildklier, anderen zijn van meening da' 
het direct werkt en om hun meening te ondersteunen, voeren zij aan, dat jodium 
de gedaanteverwisseling bevordert, zelfs bij een larve die de schildklier mist. De 
schildklier begint niet uit zichzelf te werken, maar wordt ertoe gebracht door een 
bijzondere afscheiding van de eerste lob en de slijmklier en brengt daarna op 
haar beurt andere inwendige klieren in werking. En hiermede besluiten wij de vele 
interessante mededeelingen over de Gewone pad, een der aardigste terrariumdieren. 
En nu is het woord aan de mannen van de practijk, de terrariumhouders, om ons 
him ervaringen met hun padden te dcen deelachtig worden.

ARTIKELEN-WERFACTIE LUSTRUM 194G.
Ter gelegenheid van ons eerste lustrum schrijven wij een aardigen „wedstrijd" uit, 
waaraan alle leden kunnen deelnemen met dezelfde kans op den hoofdprijs! 
Ieder lid, dat voor 31 December 1946 een artikel aan de redactie zendt, dat voldoet 
aan onderstaande drie voorwaarden, dingt mede aan de loterij, waarvoor als prijzen 
zijn beschikbaar gesteld:

1 terrarium: lang 40 cm, breed 25 cm, hoog 30 cm, van zink, drie zijden glas, vierde 
zijde voor 2/:t geperforeerd zink, voorzien van gazen zadeldakvormigen kap, waarin 
voederluikje. Het is een prachtig experimenteerterrarium, geschikt voor alle doel- 
einden.
4 jonge Gevlekte Land- of Vuursalamanders, van 1944.
Voorwaarden:
1. Het artikel moet plm. 1000 woorden minimum groot zijn. 1000 woorden is 

ongeveer 1 pagina van ons orgaan.
2. Het geschrevene moet van eenig algemeen belong zijn op ons gebied, te 

beoordeelen door den redacteur en eventueel andere bestuursleden.
3. Het artikel moet met inkt zijn geschreven of zijn getypt, terwijl het papier slechts 

aan een zijde mag zijn beschreven of betypt.
Bovenstaande twee prijzen worden dus onder alle deelnemers verloot, zoodat niet 
degenen die vlot met den penhouder terecht kunnen, van te voren al de beste kans
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maken, neen, iedere inzender van een geaccepteerd artikel dat dus aan boven- 
genoemde vooxwaarden voldoet, dingt mede.
Komaan, leden, ook zij die niet vlug met de pen zijn, ge hebt kans op een mooie 
belooning, en doet bovendien eindelijk datgene, wat ge al eerder had moeten 
doen: Uw ervaringen stellen ten dienste van uw medeleden.

NOG MEER IWPORTEN MAAR DAN VAN TERRARIUMBOEKEN.
„Lacerta" stelt# geen praat, maar de daadl
Met gerechtvaardigde trots kunnen wij zeggen, dat wij thans 34 prachtige standaard- 
werken voor onze leden uit de Vereenigde Staten van Amerika hebben ontvangen, 
tot een total© waarde van niet minder dan § 147,—. De boeken zijn reeds over de 
aanvragers gedistribueerd. Zij, die de kat eens eerst uit den boom hebben willen 
kijken, hebben ongelijk gekregen. Op het oogenblik zijn wij doende voor een nieuwe 
zending. Het kost alles zeer veel werk en zeer veel moeite, maar wij zijn tot 
dusverre met een mooi resultaat beloond en de betrokken leden zijn tevreden.

D. J. VAN DER LAAN.

In Hilversum is een groote Natuurbeschermingstentoonstelling gehouden, waarbij de 
„Lacerta"-leden de Hilster, de Meester, Vermet en van Wijk de terrariumafdeeling 
verzorgden. Wij hebben van deze expositie zeer veel moois gehoord, en danken 
genoemde leden voor hetgeen zij voor onze liefhebberij en onze vereeniging hebben 
bereikt. Bijna 12.000 bezoekers kregen op deze wijze gelegenheid met de terrarium- 
liefhebberij kennis te maken, waarvan een gretig gebruik gemaakt is, gezien de 
enorme belangstelling voor het kruipend gedierte.

VAN DEN BIBLIOTHECARIS.
(D. J. van der Laan, Malakkastraat 188, Den Haag)

Wij kondigen in de rubriek ..Leestaiel" zeer vele tijdschriften aan, 
en vestigen er de aandacht van onze leden op, dat deze tijd- 
schriftenaileveringen, alhoewel nog niet in de bibliotheek opge- 
nomen (dit zal in het algemeen slechts geschieden, nadat een 
loopende jaargang beeindigd is) door de regelmatige lezers van 
de bibliotheek steeds ter lezing bij den Bibliothecaris kunnen 
worden aangevraagd.
Thans kunnen wij aankondigen de Nos 1 en 2 van jaargang 3 van 
het Amerikaansche tijdschrift „Herpetologica", „a journal devoted 

to the study of reptiles and amphibians." Dit tijdschrift gaat zeer diep op de materie 
in en behandelt meerendeels alleen dieren, welke in de Nieuwe Wereld inheemsch 
zijn. De publisher is de heer Chapman Grant, een allerminst onbekende naam op 
ons gebied. Via een relatie van onzen ijverigen secretaris schrijft hij: „If I can be of 
assistance to your group, please call on me." Wij hopen hiervan nog eens gebruik 
te mogen maken. Aan de andere zijde willen wij niet achterblijven, en onze eigen 
„Herpetologie" zoo goed mogelijk bedrijven. Ik denk hierbij aan het eminente belong 
van den Sectiedienst, en van den Herpeto-Geografischen Dienst.
Leden, blijft actiefl Bestudeert, fotografeert, observeert en studeert, en vergeet niet 
Uw ervaringen openbaar te maken. Zoo leeren wij alien.

Van ons lid M. Steiger te Bazel (Zwitserland) ontvingen wij een aantal Discoglossus

gictus, jonge dieren plm. twee c.m. groot, nakweek van importouders uit Noord-Afrika.
eze kikker behoort tot de Schijftongigen en kan opgekweekt worden in klein bakje 

met '/3 waterdeel, kamertemperatuur. Er zijn nog een aantal diertjes voor gegadigden 
beschikbaar a 50 cent per stuk.
Gegadigden moeten zicn per brief melden met postzegel voor antwoord bij den secre
taris, onder opgave hoeveel stuks worden gewenscht.

Met dit nummer eindigt de vierde jaargang. Een index wordt in de maand October, 
gelijk met het eerste nummer van den 5en jaargang, toegezonden. Leden, die per 
30 September hebben bedankt, krijgen den index van den vierden jaargang 
nagezonden.
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