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het teRRaRium van oeze maanfc 
Een vast buitenterrarium 6OOR a. nelissen, qeleen (L.) 

M e t een foto door d e n schrijver 

Op verzoek van vele lezers zetten wij de populaire 
rubrlek „Het terrarium van deze maand" voort. 
In de eerstkomende maanden zullen wij eens blj-
zondere aandacht wijden aan enige bultenterrarla. 
Er blljkt namelijk een opmerkelljke belangstel-
llng voor dit soort terraria te bestaan en het 

schijnt, dat vele leden zich zulk een buitenter-
rarium willen rianschaffen, zodra er weer wat 
materlaal beschlkbaar is. Wij danken de leden 
die ons de artlkelen met foto's en tekenlngen 
hebben toegezondert en wekken een ieder op. dit 
goede voorbeeld te volgen. (Red.) 

v-

De eers te j a r e n v a n mijn ter rar iumlie iheb-
berij h a d ik v o o r a l t e k a m p e n met mate-
r i a a l s c h a a r s t e . 
Mijn eers te t e r r a r i a w a r e n kistjes, w a a r v a n 
ik de voorkan t ve rv ing door een g l azen 

ruit, een zi jwand en d e b o v e n k a n t door 
h o r r e g a a s . Hoewel ik v a n d e z e pr imit ieve 
bak je s hee l w a t plezier h e b g e h a d , k o n d e n 
ze mij toch niet ten voi le b e v r e d i g e n . te 
meer d a a r het l ichte hou twerk in h o g e 
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mate aan de invloeden van het weer on-
derhevig was, want ik hield mijn terraria 
buitenshuis. Dus zocht ik naar iets beters. 
Ik wilde n.l. een groot gezelschaps-terra-
rium bouwen, waarin ik onze Zuid-Lim-
burgse amphibieen en reptielen zou kun-
nen onderbrengen. 
In het voorjaar van 1944 kreeg ik van een 
kennis drie grote ruiten van dubbeldik 
glas. Stenen en cement kon ik ook vol-
doende krijgen en toen stond het plan bij 
mij vast. Ik zou een vast buitenterrarium 
bouwen! 
Bouw. Eerst heb ik een kuil gegraven van 
60 centimeter diep. Toen ben ik begonnen 
met de bodem te metselen, welke aan de 
voorzijde en de linkerzijwand 25 cm boven 
de grond uitstak. Zodoende kreeg ik een 
bak van 85 cm diep, welke voor het groot-
ste deel in de grond zat. De achterwand 
werd geheel van ruwe bakstenen opgetrok-
ken, evenals de rechterzijwand, doch deze 
bleef 34 cm lager dan de achterwand voor 
het aanbrengen van een raam met horre-
gaas . 
In de achterwand, zowel als in de rechter-
zijwand, had ik 25 cm boven de grond ven-
tilatieraampjes ingemetseld, strookjes ge-
perforeerd zink van 20 X 4 cm. De voor-
zijde is helemaal van glas, evenals de 
linkerzijwand; de ruiten kunnen naar beide 
kanten uitgeschoven worden. De boven-
zijde is voor -As glas en voor Va horregaas. 
Ook deze ruit kan uitgeschoven worden, 
terwijl de ramen met horregaas, zowel 
boven als in de rechterzfjwand, kunnen 
worden afgedekt door een glazen ruit, 
welke ingeschoven kan worden. In de ach-
terwand is een nis gemetseld. Hierin be-
vindt zich een klein deurtje voor het inlaten 
van voederdieren. De afmetingen van het 
terrarium zijn 1,40 meter lang, 90 cm breed 
en 1 meter hoog. 
De bodem bestaat uit tegels, welke echter 
niet ingemetseld zijn, zodat overtollig bo-
demwater tussen de naden door ontwijken 
kan. Hierop heb ik een laag mergel aan-
gebracht en vervolgens een laagje grint, 
totaal pl.m. 30 cm dik. Hierover heen kwam 
de grondlaag, bestaande uit bladaarde, 
vermengd met zand, waarin vermolmde 
boomstronken gewerkt werden, waardoor 
holletjes en schuilplaatsen voor de dieren 
ontstonden. Rechts achter werd een terras-
vormige rotspartij aangebracht van don-
kerbruine zanderige stenen. Ook hierbij 
werden spleten en holten uitgespaard. Aan 
de linkerkant kwam een bemoste boom-
stronk met veel holen en gaten. Tevens 
werden hier enige decoratieve klimtakken 
aangebracht. Het voor- en middengedeelte 
is vlak gehouden. Het grondoppervlak 
wordt door het langwerpige vijvertje in 
tweeen gedeeld. 
Dit vijvertje, hetwelk ik zo grillig mogelijk 
heb gemaakt, van cement, loopt in een 
bocht van links voor de rotspartij langs 

naar rechts. Om het goed waterdicht te 
krijgen en tevens een zo natuurlijk moge-
lijk aanzicht te geven, ging ik als volgt te 
work: 
Door middel van een benzinelamp maakte 
ik pek vloeibaar; dit nu werd met behulp 
van een borstel in alle hoeken en gaatjes 
van het vijvertje gestreken en terwijl het 
pek nog warm en dun vloeibaar was, 
strooide ik er een mengsel van fijn turf-
molm en grof zand over heen, hetwelk bij 
drogen bleef vastzitten. Het overtollige 
zand en turfmolm werd naderhand weg-
gespoeld via het afvoerkraantje aan de 
rechterkant. Het geheel zag er nu uit als 
een beekje, dat gewoon in de grond uitge-
schuurd was. 
De beplanting haalde ik uit de bossen in 
onze omgeving. Links achter, langs de 
boomstronken en klimtakken, kwam kam-
perfoelie (Lonicera L.). lets meer naar het 
midden een jong eikenboompje (Quercus 
L.). Voor langs de boomstronk plantte ik 
maagdenpalm (Vinca minor L.) en eikva-
rens (Polypddium vulgdre L.) en helemaal 
in de linkervoorhoek een bosje gele dove-
netels (Galeobdolon luteum). Tussen de 
spleten van de rotspartij werden dubbel-
loof (Blechnum splcant Roth.) en wollegras 
(Eriophorum vagindtum L.) met een kluftje 
zwarte bosaarde stevig aangedrukt. Door-
dat ik de ruwe stenen achterwand met z'n 
vele spleten goed vochtig hield, begon 
hierop al spoedig mos te groeien. In enkele 
spleten werden muurleeuwenbekjes (Lind-
ria cymbaldria L.) geplant, welk plantje 
het bijzonder goed doet en ook reeds bo-
ven over de rotspartij voortwoekert. Aan de 
voorzijde van het beekje heb ik een ilinke 
pol witte klaverzuring (Oxalis acetosella 
L.) aangebracht. Vooral in het voorjaar 
doet dit plantje, evenals de maagdenpalm 
erg decoratief aan en de witte en blauwe 
bloempjes steken scherp af bij het irisse 
groen. Verder groeit aan de voorzijde eik-
varen, maagdenpalm en dubbelloof, terwijl 
helemaal rechts — langs de muur — klim-
op (Hedera helix L.) voortwoekert over de 
ruwe stenen. Vooral deze laatste plant is 
een lust voor 't oog; de witgele nerven ste-
ken scherp af tegen het donkergroen van 
de rest van het blad. De planten groeien 
en gedijen voortreffelijk en af en toe moet 
ik dan ook een kwistig gebruik maken van 
de snoeischaar. Het terrarium heeft de 
hele dag zon maar de vele holen en gaten, 
en zeker niet op de laatste plaats de be-
planting, geven voldoende schaduw voor 
minder zonminnende dieren. 
De dieren leiden in dit terrarium een zo 
natuurlijk mogelijk bestaan. Aan voeder-
dieren heb ik geen gebrek, vooral over re-
genwormen en vliegen kan ik in voldoende 
mate beschikken. In dit terrarium zijn on-
dergebracht: 3 stel levendbarende hage-
dissen — welke ik evenals de landkikkers 
(Rdna tempordria L.) aan de rand van een 
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bos heb gevangen. De geelbuikpadjes 
(Bombina variegdta L.) en een paar kleine 
groene waterkikkers (Rdna esculenta L.) 
houden zich meestal op in het vijvertje. 
Alleen bij avond, als ik ze ga voederen, 
komen ze op het land. Ook de gewone 
padden doen het goed. De mooiste bewo-
ners zijn de gevlekte landsalamanders 
(Salamdndra saiamdndra L.). Van de 
boomkikkers (Hyla arborea L.) heb ik 
nooit lang plezier gehad; in het begin van 
het najaar gingen ze meestal dood. Ook 
watersalamanders kunnen beter in een 
aquarium worden gehouden, daar ze het 
vijvertje meestal verlaten en op het droge 
moeilijk aan het eten zijn te krijgen, waar-
door ze totaal vermageren en tenslotte 
dood gaan. 
Misschien zullen vele lezers geneigd zijn 
te denken, dat door de rijke beplanting en 
door de vele schuilplaatsen de dieren zich 
maar weinig laten zien. Niets is echter 
minder waar dan dat! 
De levendbarende hagedissen (Lacerta 

We zijn hier met ons bataljon op Java in 
Semarang gelegerd en als lid van „La-
certa" ben ik natuurlijk direct aan het 
zoeken gegaan naar de vele soorten rep-
tielen, die hier moeten voorkomen. 
Als eerste hagedis valt iederen Europeaan 
direct de z.g. Tjitjak op, die het geluid 
Tek! Tek! voortbrengt en een grootte heeft 
tot ongeveer 15 cm. Hij kan van wit tot 
bruin verkleuren, naarmate de kleur van 
de achtergrond lichter of donkerder is. 
Voornamelijk is hij 's nachts te zien en 
komt hij dan op het licht van de lamp af 
om de daar rondvliegende muskieten te 
pakken. Overdag is Hemiddctylus frendtus 
te vfnden achter schilderijen en andere 
obstakels, die tegen de muur staan. Op 
mijn verdere onderzoekingstochten vond ik 
achter een klok, die tegen de muur stond, 
de veel grotere Tokkeh, Gecko gecko, die 
een grootte heeft van ongeveer 30 cm. 
Zijn kleuren zijn: bruine ondergrond met 
groene tot blauwe banden om het lichaam 
en staart. Verder zijn onregelmatig over 
het lichaam en staart rode strepen ver-
spreid. De kop van dit dier is aanmerke-
lijk groter dan die van de hagedissen van 
dezelfde afmetingen. Zijn ogen kunnen net 
als bij een kat, door middel van een 
spleet, de pupil vergroten en verkleinen. 
De leefwijze is ongeveer dezelfde als die 
van de Tjitjak, alleen eten ze soms laatst-
genoemde op. Ook verorberen ze grotere 
insecten. 's Nachts kan je al van verre 
hun geroep horen en aan dat tokkeh, 
tokkeh, hebben ze dan ook hun naam te 

vivlpara Jacq.) liggen zich practisch de 
hele dag te zonnen op de platte stenen van 
het rotsterras. En het was een leuk gezicht 
vijf groene waterkikkertjes keurig op een 
rijtje te zien zitten langs het beekje. En 
vooral als de schemering valt en de pad-
den uit hun schuilplaatsen te voorschijn 
komen, en de vuursalamanders op jacht 
gaan, kan ik uren zoekbrengen bij mijn ter-
rarium, genietend van het stille leven, dat 
ontwaakt in de geheimzinnige schaduwen 
van mijn terrarium. 
Het heeft me heel wat moeite gekost om 
tot zo'n terrarium te komen maar de aan-
houder wint en achteraf is het steeds weer 
mijn grootste voldoening wanneer familie-
leden en vrienden vol bewondering blijven 
staan bij dit heerlijk brokje natuur en dan 
bemerken, dat, wat ze steeds voor akelig 
en griezelig hebben gehouden, tdch in wer-
kelijkheid mooi is, als men het maar wil 
zien. 
Een volgende keer hoop ik eens iets te 
schrijven over mijn ringslangenterrarium. 

£d 
• i 
r. 

/ 

Boiga multimaculatus 
foto: J. G. A. la Bastide 

danken. Het is mij gelukt, om ook eieren 
van dit dier te ontdekken; ze zijn rond en 
zitten met een afgeplatte zijde tegen de 
muur. De doorsnede is ongeveer 2 cm. Tot 
zover de Gecko gecko, die behoort tot de 
Gekkonidae. 
Wat slangen aangaat , die komen hier in 
vele soorten voor en het is me zelfs gelukt 
enige te vangen, maar op de leefwijze 
hoop ik later eens terug te komen. 
Van de daghagedissen heb ik tot nu toe 
twee soorten ontdekt; de eerste ter grootte 

mijn eeRste stap in oe indische ReptieLenweRelo, 
6OOR c. h. munniQ schmiot, semaRanq (Java) 
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Tachydromus sexlineatus Daudin 
Inl. naam - Orong orong 

foto: J. G. A. la Bastide 

van de Europese smaragdhagedis. Hij is 
lichtbruin gekleurd en heeft een gladde 
huid, zoals een hazelworm. Bij het man-
netje zijn vaak onregelmatig gekleuide 
vlekken aan de zijkanten van het lichaam 
te bespeuren. Leefwijze: Ligt 's morgens 
vroeg al in het zonnetje. Eet sprinkhanen 
en andere insecten.' Komt dicht bij de hui-
zen voor. 
De tweede soort, die de bouw van de 
Europese muurhagedis heeft — alleen met 
een nog langere staart — is zeer vlug en 
klimt vaak tegen heesters op, waaronder 
hij zich bevind. De kleuren zijn: een bruin 
tot bruin groene on der grond, met licht-
gioene en vaak helgele strepen langs de 
zijflanken. 
Verder heb ik tot op heden slechts een 
paddensoort gezien; deze lijkt op de Ne-
derlandse rugstreeppad, Bufo calamita 
Laur. Alleen is deze forser gebouwd. Ook 
zag ik een kikkersoort, die veel gemeen 
heeft met de heikikvors, Rdna arvdlis Nils. 
— maar hierover misschien een volgende 
keer. 
In ieder geval heb ik wel ontdekt, dat er 
op 't gebied van reptielen nog veel te 
beleven is en ik hoop, dat ik binnenkort 
noq bijzonderheden daarover kan vertel-
len. 

Hieronder volgt een toelichting van 
ons lid, de heer Ji G. A. la Bastide, 
natuurhistoricus en goed kenner van 
de West-Javaanse fauna en flora. 
Voor zijn waardevolle inlichtingen 
en het beschikbaar stellen van zijn 
fotomateriaal zijn wij hem zeer 
dankbaar. 

De eerste is een bekende Indische skink, 
Mabuya multifascidta Kuhl.' (zie ,,Lacerta" 
5e jrg., No. 1, biz. 3, 2e kolom). De in-
heemse naam is Kadal en deze hagedis, 
die behoort tot de Scincidae, komt zeer 
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algemeen voor op Java. De huid is glad, 
de kleur grijsachtig-bruin tot bruin, soms 
groenachtig. De vlekken op de zijkanten 
van het lichaam zijn geel tot oranje; vaak 
ontbreken ze echter geheel. Of deze vlek-
ken inderdaad beperkt blijven tot 't man-
netje, of dat 't varieteitsverschillen zijn, is 
mij onbekend. (Het is zeer moeilijk man-
nelijk of vrouwelijk exemplaar te onder-
scheiden bij reptielen.) Het dier is levend-
barend en houdt zich bij voorkeur op in 
de buurt van water. Voedt zich, behalve 
met insecten, ook (waarschijnlijk meer) 
met kleine kikkers en kleinere hagedissen. 
Deze Mabuya is enorm vlug in zijn bewe-
gingen; zwemt en duikt uitstekend. 
De tweede daghagedis, inheemse naam 
Orong orong, is mij ook goed bekend. Hij 
is zeer algemeen, hoewel minder dan de 
„Kadal". 
Hier volgt de beschrijving: Veel kleiner 
dan eerstgenoemde skink. Ruwe huid, 
bruin tot bruingroen. Rug flauw gestreept 
(zfe foto), al dan geen duidelijke strepen. 
Soms ronde vlekjes langs de zijden. Deze 
strepen zijn soms heldergeel tot groen. De 
enorm lange, dunne staart is zeer kaiak-
teristiek (zie foto). Houdt zich bij voorkeur 
op in droge grasgebieden met laag struik-
gewas. Hoewel men hem vaak in de tak-
ken van deze lage struiken ziet (nooit 
hoog boven de grond), is het toch een 
echte grondhagedis. Het dier is eierleg-
gend en verbergt deze in 't zand onder 
een graspol of tussen de wortels van een 
struik. Voedt zich hoofdzakelijk met sprink-
hanen. Beide door mij genoemde hagedis-
sen zijn gemakkelijk in een terrarium in 
leven te houden, de eerste in een vochtig, 
de tweede in een droog. Het verdient even-
wel aanbeveling ze gescheiden van elkaar 
te houden, gezien de vaak kannibalisti-
sche neigingen van de ,,Kadal". 

Wat eet een gewone pad?, door I. L. Kars, 
Anthem. 
Naar aanleiding van het artikeltje over 
Bufo bufo L. door den heer J. Tuinstra in 
„Lacerta", No. 6, 1946, biz. 46, een paar 
opmerkingen. 
Ik heb een jaar of twee o.a. een pad ge-
houden, die echter door de evacuatie 
„eingegangen" is. Naast wormen, at dit 
exemplaar zeer graag Naakte slakken, 
geen rupsen, tenminste niet de exempla-
ren, die ik hem offreerde. 
Bij het opmerken van de prooi, vooral als 
deze bewoog, trilde een van de tenen aan 
de achterpoten. Of het een mannelijk of 
vrouwelijk exemplaar was, heb ik nooit 
onderzocht, maar tegen de avond, wan-
neer hij door het terrarium begon te lopen, 
gaf hij vaak een licht smakkend geluid; 
piepen deed hij echter slechts wanneer 
hij in 't gedrang kwam of opgepakt werd. 
Ik beschouw dit laatste geluid meer als 
een teken van onbehagen. 



6e inheetnse salamanoeRs 
OOOR ]. B. ten veen, RotteROam 

Het houden en kweken van watersalaman-
ders is even interessant als het houden en 
kweken van tropische vissen en bovendien 
gemakkelijk en . . . goedkoop. In de om-
geving van uw woonplaats is altijd wel 
een water te vinden, waarin ge een of 
meerdere salamandersoorten kunt vangen. 
Bovendien kunnen de handelaren in uw 
woonplaats U deze dieren in het seizoen 
voor enkele stuivers per paar leveren. In 
het „seizoen" zegt ik, en daarmee bedoel 
ik het voorjaar, de tijd waarin het hoogte-
punt in het leven van deze dieren zich in 
het water afspeelt. 

over het grootste gedeelte van Europa ver-
spreid zijn. Bij alle vier soorten dragen de 
d* een kam op de rug, welke vooral in de 
paartijd duidelijk uitkomt, later echter 
bijna geheel verdwijnt. Men kan hieraan 
altijd de geslachten herkennen. De door de 
Rotterdamse jeugd genoemde „konings-
salamander" is niets anders dan het hoog-
gekamde d" van de Kleine Watersalaman-
der. Van deze vier soorten is de ,,Kleine 
Watersalamander" (Triturus vulgdris L.) de 
meest bekende. Dit dier is in ons gehele 
land zeer algemeen voorkomend. Een 
nauwkeurige beschrijving is daarom vrij-

Paartje Alp en water salamander, rechts d" ") 

De salamanders behoren tot de tweeslach-
tige dieren, evenals kikvorsen en padden, 
d.w.z. zij leven op het land en in het water 
(amphibie = amphi, tweevoudig + bios, 
leven). Speciaal aan het water zijn zij 
gebonden, zonder water is voor hen het 
leven onmogelijk. In droge streken zal men 
daarom de salamander tevergeefs zoeken. 
In vochtige streken en vooral in de gema-
tigde gordels vindt men ze dikwijls in grote 
getale en in verscheidene varieteiten. 
Noord-Amerika en Europa leveren de 
meeste soorten. Dan volgt Azie, terwijl het 
nabije zowel als het verre Oosten enkele 
mooie vormen opleveren. Afrika brengt 
slechts een soort voort in Marokko en 
Algiers, daarentegen is deze diersoort in 
Australie geheel onbekend. 
Nederland herbergt vier soorten, welke 
bovendien in verschillende varieteiten 

wel overbodig. Ieder kent dit geel-bruine, 
8—9 cm lang, salamandertje met zijn 
spits uitlopend staartje en zijn geel-oranje 
(bij het d* soms rood) zwart-gevlekte buik. 
De tweede soort, welke niet zo algemeen 
is, maar in sommige streken- van ons land 
toch plaatselijk vrij veel gevangen wordt, 
is de ,,Grote" of „Kamsalamander" (Tritu-
rus cristdtus Laur.). Dit is, zoals de naam 
reeds zegt, de grootste onzer watersala-
manders. Hij bereikt bij ons een lengte van 
14—16 cm, de zuidelijke vormen worden 
wel 18 cm. De tweede naam ontleent hij 
aan het feit dat speciaal oude d" d* een 
hoge kam (crista = kam als van een haan 
of 'n helm) op de rug dragen, bij jonge 
dieren is dit meestal niet meer dan een 
zaagtand-kammetje. Deze kam bestaat in 
tegenstelling met die van de Kleine Wa-
tersalamander uit twee gedeelten, nl. een 

') cliche ..In Weer en Wind" 
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Mannetje van draadsalamander. Triturus helveticus. 
cliche „In Weer en Wind" 

op de rug, die bij de staart eindigt, en een 
op de staart afzonderlijk. De kleur der 
r'ugzijde is grauw tot bijna zwart, waarin 
zich nog onduidelijke vlekken vertonen. 
Bovendien is de kop en het voorste ge-
deelte van het lichaam met witte stippen 
bezaaid. Op de staart ziet men alleen 
bij het d* een geel-wit metaalachtig-glan-
zende streep. De buikzijde is geel of 
oranje-rood gekleurd en met grote zwarte 
vlekken overdekt. Deze salamander is 
bijzonder vraatzuchtig en ontziet zelfs zijn 
eigen soortgenoten niet, zodra hij hen kan 
overweldigen. Ook bij het toedierien van 
voedsel moet men oppassen, dat deze 
dieren zich niet onderling aan elkaar ver-
grijpen, daar ze hierbij elkander ernstige 
beschadigingen aan staart en poten kun-
nen toebrengen. Het is daarom ook aan te 
bevelen deze soort* niet met de andere 
exemplaren samen te houden. 

bekend. Dat komt niet, omdat 
dit dier nog zeldzamer is dan 
de vorige soorten, maar van-
wege de grote gelijkenis met 
de Kleine Watersalamander. 
Deze gelijkenis is zo groot, dat 
men een waarlijk goed ge-
oefend oog moet bezitten, om 
speciaal de $ 5 dezer beide 
soorten van elkaar te kunnen 
onderscheiden. De T. vulgaris 
is een weinig groter, terwijl de 
T. helveticus wat plomper ge-
bouwd is. De buikzijde van 
deze twee soorten leveren 
meest een duidelijk verschil 
op. De T. vulgdris is levendig 
oranje met zwarte vlekken en1 

stippen, terwijl de T. helveticus 
licht-geel is met zeer kleine 
stipjes. De d*d* leveren vooral 
in de paaitijd grotere verschil-
len op. De Zwemvoetsalaman-

der heeft naast het zeer lage ongetande 
kammetje, twee huidplooien lopen, waar-
door het dier in Midden-Europa de naam 
draagt van „Leistenmolch". De staartpunt 
eindigt bij deze soort zeer stomp en hieruit 
komt een ongeveer 8 mm lang zwart 
draadje, reden waarom deze soort ook 
nog de naam van Diaad- of Draadstaart-
salamander draagt. De staartzomen zijn 
bijzonder fraai, terwijl de achterpoten zeer 
donker gekleurd en de tenen daarvan 
voorzien zijn van zwemvliezen. Vandaar de 
namen Zwemvoetsalamander en Vinpoot-
salamander. Deze kenmerken zijn zeer 
opvallend, zodat de dieren gemakkelijk 
van de Kleine Watersalamander zijn te 
onderscheiden. Hoe 't mogelijk is geweest, 
dat dit dier in ons land nog zo lang onbe-
kend is gobleven, lijkt een raadsel. In mijn 
jeugd was deze soort nog geheel onbe-
kend, wat uit boeken, albums en tijdschrif-
ten duidelijk blijkt. Wijlen onzen vriend 

$s 
De derde soort, de Alpenwatersalamander 
(Triturus alpestris Laur.), is ongeveer 10— 
12 cm .groot en wat plomper gebouwd dan 
de vorige soorten. De hoofdkleur is op de 
rugzijde blauw, waarover een iijn netwerk 
van schimmelachtige kleur ligt. Het 
heeft wat meer kleuren in de staart. Het 
lage ongetande kammetje is donker ge-
kleurd met lichte dwarsstrepen. De buik-
zijde is bij beide geslachten mooi oranje 
en ongevlekt. Slechts in zeer zeldzame 
gevallen komt het voor, dat zwarte stippen 
zich als een ketting op de keel voordoen. 
De Alpenwatersalamander komt in enkele 
provincien in het Zuiden en Oosten van 
ons land niet veelvuldig voor en blijft dus 
voor ons een zeldzame verschijning. 
De vierde soort, de Zwemvoetsalamander 
(Triturus helveticus Raz.), is nog minder 

Paartje Kamsalamander, rechts J1 

cliche „Het Aquarium" 
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H. J. Thiellier komt de eer toe aan dit dier 
giotere bekendheid te hebben gegeven 
door mij en anderen ter overtuiging grote 
pariijen uit de omgeving van Breda te 
sturen. Enige jaren later ontving ik ook 
materiaal uit Treebeek (L.). Langzamer-
hand is komen vast te staan dat deze 
soort in Brabant en Limburg plaatselijk 
zeer algemeen is. 

* 

De kweek van alle bovengenoemde sala-
manders is geheel gelijk. Als zij in het 
vroege voorjaar uit hun winterkwartieien 
komen en het water opzoeken, duurt het 
niei lang of de paring gaat beginnen. Dit 
is zeer inteiessant om te zien en het loont 
de moeite om daarvoor een of meer paren 
in een aquarium te houden. Spoedig daar-
op ziet men de eieren in de planten leg-
gen. waarbij het wijfje soms de meest fan-
tastische houdingen aanneemt. De eitjes 
worden met behulp van de achterpoten 
tussen omgevouwen bladeren (Waterpest 
en jonge Vallisneria) of in koppen van 
planten (Myriophyllum) of in draadalgen 
gelegd, waarin ze met behulp van een 
kleefstof worden vastgehouden. Men zorge 
voor een temperatuur van niet meer dan 
17 gr. C , daar anders de kweek In een 
„Dampfzuchterei" ontaardt met alle gevol-
gen daaraan verbonden, zoals afsterven 
der embryo's, vroeggeboorten, waarvan 
zelfs de ogen nog niet zijn ontwikkeld, met 
als gevolg weer sterfte, enz. Na enkele 
dagen ziet men duidelijk de ontwikkeling 
van de bevruchte eieren, terwijl de andere 
wit worden of gaan beschimmelen. Daar 
de eitjes niet alle tegelijk gelegd worden, 
maar in de loop van meerdere weken of 
zelfs enkele maanden, heeft men binnen 
korte tijd eieren in alle stadia van ontwik-
keling. Als de larven uitgekomen zijn, be-
hoeft men de eerste week geen voedsel 
te geven, daar de larven enige dagen 
leven op de voorraad uit de dooierzak, 
terwijl ze daarna een paar dagen leven 
van de zich in 't aquarium bevindende 
infusiediertjes. Daarna geeft men matig 
gezeefde Daphnia, maar men zij voorzich-
tig met Cyclops, terwijl tevens de kleinste 
torretjes en keverlarven verwijderd moeten 
worden. Later kan men muggenlarven en 
enchytraeen (liefst gehakt) toevoegen, 
waarvan ze flink groeien. Aanvankelijk 
gelijken ze nog niet veel op een salaman-
der, maar als eerst de voorpoten met 4 en 
later de achterpoten met 5 tenen zijn ver-
schenen, herkent men ze als zodanig, hoe-
wel de kleuren nog afwijkend zijn. 
In enige maanden zijn de larven zo ver 
gevorderd, dat de uitwendige kieuwen 
oveibodig zijn geworden. Zij verdwijnen 
geheel als de longen zijn gevormd, als de 
poten dikker en de tenen korter zijn ge-
worden. De kleuren treden nu op en de 
jonge salamanders zijn in staat het water 

Paartje Kleine Watersalamander 

te verlaten, waartoe men ze in de gelegen-
heid moet stellen om verdrinking te voor-
komen. Oolc de ouden zijn nu aan land 
gegaan om de rest van het jaar daar door 
te brengen. In een aquarium kan men ze 
weer gemakkelijk aan het water wennen. 
Met opzet heb ik boven dit stuk gezet „Sa-
lamanders" en niet „Watersalamanders". 
We hebben in de laatste tijd bewijzen 
gekregen, dat we, behalve bovengenoemde 
soorten nog een zeer afwijkende salaman-
dersoort bezitten, namelijk de Gevlekte 
Landsalamander, Salamandra salamdndra 
L. (S. maculosa). Deze plompe, bij iederen 
liefhebber bekende, zwart en geel gevlekte 
salamander met zijn rolronde staart, is 
enige malen in Zuid-Limburg gevonden, 
waar hij bij de boeren bekend staat als 
Goudhagedis. Deze tot 20 cm lang worden-
de salamander is een echt landdier, het-
welk als larve in het water geboren wordt. 
Het moederdier begeeft zich daarvoor al-
leen met het achterlijf te water, waarin 
de jongen, welke bij de geboorte reeds alle 
vier poten bezitten, worden geboren. Deze 
larven zijn reeds bij de geboorte een paar 
centimeter groot en vreten terstond alle 
kleine waterdieren. Na enige maanden 
verdwijnen de uitwendige kieuwen en 
treden de kleuren op, waarna ze het water • 
verlaten en er niet meer in terugkeeren 
dan — wanneer zij volwassen zijn — op 
hun beurt jongen gaan afzetten. De d* d" 
keren er in 't geheel niet meer in terug, 
daar de paring ook op het land plaats 
vindt. Deze salamandersoort is echter ook ' 
aan een vochtige omgeving gebonden, 
maar het nodige water nemen zij in de 
huid op na een regenbui of wanneer dauw 
de omgeving heeft bevochtigd. Overdag 
houden zij zich schuil, maar 's avonds 
komen zij te voorschijn om naar voedsel 
te zoeken, dat in hoofdzaak bestaat uit 
wormen en naakte slakken. 
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enkele optneRkinqen 
Dr L. D. Brongersma schrijft ons n a a r a a n -
le iding v a n twee ar t ike len in ons tijd-
schrift ( J a a r g a n g 5, No. 1) het v o l g e n d e : 
De heer Menne noemt uit 's Lands Planten-
tuin te Buitenzorg Anguis rufa. Bedoeld is 
hier d e s l angensoor t Cylindrophls xufus 
(Laur.). In 1768 w e r d deze soort door Lau-
rent! onder d e n a a m Anguis rufa beschre -
ven. Met Anguis fragilis L., onze in landse 
Hazelworm, is dit dier in g e e n enkel op-
zicht ve rwant . Het ge s l ach t Anguis komt 
in d e Indische Archipel niet voor. 
In hetzelfde ar t ikel wordt Hyla infratrenata 
Gthr. g e n o e m d a l s d e g e w o n e Indische 
Boomkikker. I n d e r d a d d wordt v a n deze 
soort in d e l i teratuur vermeld , da t zij in 
Buitenzorg met p l an t e n is ingevoerd , m a a r 
zij hooi t d a a r zeker niet thuis. Het is een 
soort, welke in het Oostelijk dee l v a n d e 
a rch ipe l voorkomt. Het ges l ach t Hyla ont-
b reek t op Java . De g e w o n e boomkikvor -
sen, d ie d a a r worden g e v o n d e n , behoren 

Rhacophorus l e u c o m y s t ax (Grvh.) 

tot het ges l ach t Rhacophorus, da t n a u w 
ve rwan t is a a n d e g e w o n e kikvorsen (Ra-
n idae ) . De a l g e m e e n s t e soort op J a v a is 
Rhacophorus leucomystax (Grvh.), maar 
ook Rhacophorus relnwardtil K. & v. H. 
wordt in d e Plantentuin g e v o n d e n . 
In het ar t ikel „Gifttanden en slangengif-
ten", v a n den heer Uiterdijk, wordt gezegd , 
da t d e g r o e v e v a n d e gifttand a a n d e 
achterzi jde v a n d e t a n d ligt. Deze g roeve 
ligt echter a a n d e voorzijde, dikwijls iets 
m e e r n a a r d e buitenzijde. Serum t egen 
s l a n g e n b e e t wordt in Java g e m a a k t in het 
Instituut Pas teur te B a n d o e ng en niet in 
's Lands Plantentuin te Buitenzorg. 

impoRt van teRRaRium-
dieReh uit palest ma 

Een onzer vroegere leden, thans woonachtig te 
Haifa in Palestlna, heeft ons aangeboden in het 
voorjaar een aantal reptielen te zenden. te weten: 
Agama stellio of Hardoen. Cameleons, Ophlosops 

elegans, ook wel genoemd ..Slangenoog", een 15 
cm lang prachtig hagedlsje, Psammophis schokari, 
een schltterend en fraal getekende niet glftige 
slang, allemaal dieren voor een droog woestfjn-
terrarium met bodemverwarmlng. Verder kunnen 
worden geleverd schorploenen en verschlllende 
soorten godsaanbldders. 
WIJ vragen een opgave van leden, die wlllen mee-
doen aan een proefzendlng en die bereld zijn de 
kosten van verpakking, vracht en enige bijko-
mende kosten alsmede een bedrag voor sterfte-
rislco, collcctlcf te dragen. 
Het ligt in de bedoeling de zendlng per Kon. 
Ned. Stoombootmaatschapplj te doen aanvoeren. 
Gaarne opgave van de dieren welke men prefe-
reert en hoeveel stuks men eventueel zou wlllen 
ontvangen. Spoedige kennlsgeving aan den secre-
tarls Is gewenst teneinde deze proefzendlng goed 
te kunnen voorbereiden. 
Po:tzegel voor antwoord (10 ct.) insluiten. 

BestuuRsmeoeoelinqen 
Eindelljk zijn wij er dan In geslaagd een illustra-
tor voor ons orgaan te vinden. Mevrouw M. Alberts 
heeft haar belangeloze medewerklng toegezegd en 
op de paglna's 17 en 20 van het vorlg nummer 
treft U haar eerste arbeid aan. 
Haar productlvlteit moet echter gerlng blijven om-
dat zij heeft te zorgen voor een gezln. WIJ zullen 
het dus waardeeren indien meerdere onzer lezers 
hun tekentalenten ten bate van ons orgaan or-
schlkbaar wlllen stellen. 

Een minder prettlge mededeling Is, dat de heer 
H. C. Koopman, mede-oprichter der vereniging en 
sinds haar bestaan penningmeester, deze functle 
moet opgeven. 
..Door tljdsomstandlgheden leer ik dermate onder 
spanning, dat Ik deze druk en zorgen niet langer 
kan verdragen. Op medisch advles moet lk mij In 
acht nemen en beperken. 
Het spijt me i; dlt te moeten mededelen, aange-
zlen , .Lacerta" steeds een belangrljke plaats In 
mijn denken en handelen lnnam en lk er moellljk 
afstand van kan doen, maar er Is geen andere 
weg mogelijk." 
Zo luldde zijn brief. Dit is een gevoellg verlles 
voor ..Lacerta", want lnderdaad was hij met hart 
en zlel verknocht aan onze vereniging en de ge-
zonde flnanclBle basis waarop „Lacerta" thans 
rust, de overzlchtelljke en prima bijgehouden ad-
ministratle, zijn zijn werk. Per half Februari 1947 
wil hij van het werk ontlast worden. Het flnan-
cieel overzlcht over 1945 en 1946 hoopt hij dan 
gereed te hebben, gecontroleerd door de Kascon-
trole-Commlssle. Zijn opvolger treft dus alles In 
prima bljgewerkte staat aan. 
Met grote aandrang verzoekt het Bestuur om 
candldaten voor het pennlngmeesterschap. a VRAAG EN AANBOD. 

RUILRUBRIEK 
Mededelingen worden gratis 
opgenomen. Zij moeten ul-
terlijk de 20e van de maand 
in 't bezlt zijn van den re-
dacteur! 

~J Ons Ud ..Nederlandse On-
^ - \ ^ ^^Z— derwijs Film" vraagt enige 

adders (liefst paartje). Aan-
bledlngen: Blologlsche Stu-

dio der N.O.F.. Riouwstraat 22—24, 's-Gravenhage. 
Tel. 557728. 
Ons lid Erich Sochurek, Hetzgasse 42, Wlen HI, 
Osterrelch, Importdienst van het Biologisch Sta-
tion ..Wllhelminenberg", zoekt door middel van 
ultwlsseling van dieren (Reptielen, amphibieen. 
kleine zoogdleren, splnnen, schorploenen en slak-
ken), alsmede entomologlsch materlaal, brlefwls-
sellng met beroeps- en amateurzoologen in alle 
delen van de wereld. Leden van ..Lacerta" via 
het vereniglngssecretarlaat. 

32 


