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het teRRamum van deze maand 
Enige ondervindingen met een los 
Buitenterrarium op het balcon 

OOOR w. h. a. v. meeRkeRk, ooRORechi; 
Met foto's door den schrijver 

Terrarium met links Lacerta viridis en rechts Lacerta muralis 
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Bijgaande foto's doen mogelijk een ideale 
omgeving voor de zonnende hagedissen 
verwachten. De ondervindingen in 1943 op-
gedaan, eisen echter nogal wat veibete-
ringen. 
Het tenarium is van hout gemaakt met een 
zinken binnenbak, Deze reikt tot het gaas, 
hetgeen al niet voldoet wegens het spoedig 
roesten der gaaswand en het doorrollen 
van het losse zand. De drainage, volgens 
recept: potscherven, grind en zand, met 
onderin aftapbuisje, voldeed best. 

De voorwand bestond slechts voor de on-
derste helft uit glas. Verder was het klap-
deurtje daarboven en alle wanden van hor-
regaas, wegens gebrek aan glas. 
De lengte bedraagt 54 cm, de breedte 37 
cm en de hoogte 75 cm, waarvan voor de 
bak 19 cm afgaat. Door deze hoogte was 
het mogelijk op een afstand van ongeveer 
4 cm voor de noorderzij- en de achterwand 
een muurtje los op te stapelen van ver-
weerde, ongelijkmatige, gele stenen, met 
de cement er nog gedeeltelijk aan. 

De beplanting werd gevormd door een 
kleine mannetjesvaren, asparagus — ons 
bekende potplantje —, graspolletjes en een 
plak kussentjesmos, zeer in trek om er on-
der te kruipen. Voor het glas een zand-
vlakje om te zonnen. 
De bewor.ers waren d" en $ smaragd-, d* 
en ? muur- en 3 levendbarende hagedis-
sen. Zij vormden geen goede combinatie. 
Voor de laatste was het terrarium te droog 
(zij waren uit vochtigei omgeving) en het 
gezelschap te gevaarlijk, want ze zijn door 

de gulzige smaragdhagedissen vermoede-
lijk opgepeuzeld. Resten hebben we nooit 
gevonden. 
De eerste 4 waren natuurlijk importdieren, 
in Juni toegestuurd en jammer, niet door 
de sectiedienst gekeurd. Zij vonden de 
muur zeer geschikt, doch de muuihagedis-
sen spiongen vaak ovei op het gaas en 
schoten dan met rukjes vooruit. Het gevolg 
was beschadiging der poten en ook aan de 
buik. Daarbij kwam, dat de standplaats 
niet ideaal was. Onder een balcon staan-
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Interieur terrarium met Lacerta muralis 
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de, kiegen de dieren na 10 uur zon. Daar-
na werd op het heetst van de dag het 
zonlicht onderschept door de trap, tot on-
geveer 4 uur. Daaina weer een paar uur 
zon. Gevolg hiervan, naast het tekort aan 
glas, was het achteruitlopen der gezond-
heidstoestand, zich openbarende in min-
der eetlust. Wel aten eerst de smaragd-
hagedissen volop grote wormen, pissebed-
den, vliegen uit de vliegenval, terwijl de 
muurhagedissen de voorkeur gaven aan 
kleiner formaat van genoemd voedsel en 
vooral vlinders (koolwitjes). Doch na de 
vacantie nam de eetlust zodanig af, dat de 
overwintering moest mislukken. 

Op pagina 37 van het vorige nummer 
zeiden wij, dat de voortplantfng geheel 
anders Is dan bij onze watersalamanders 
want het d* omklemt hierbij het 0 met de 
achterpoten. Een beschrijving daarvan wil 
ik U dan ook niet onthouden, daar mijn 
waarnemingen geheel kloppen met enkele 
mededelingen uit de literaluur. 
He! geslachtsonderscheid (de brede poten 
van het d") is zeer duidelijk, en bij gezonde 
dieren blijkt de paring, zelfs in een zeer 
klein aquarium, vlot te verlopen. 
E. O. Jordan beschreef in 1891 de paring 
in het „Journ. Morph.", vol. 5, p.p. 263—270, 
onder de titel The spermatophores of Die-
myctylus, waarvan ik enkele stukken vrij-
wel letterlijk voor U vertaal: 
„Indien in April verscheidene paartjes juist 
uit een vijver gevangen zijn, en de dieren 
van verschillend geslacht des nachts apart 
zijn gehouden, kunnen de verschijnselen 
van de copulatie bestudeerd worden, door 
de volgende morgen paar bij paar samen 
le brengen. Meermalen gaat een interes-
sante hofmakerij aan de werkelijke om-
klemming vooraf." 
„Zodra het d* de nabijheid van een 5 
bemerkt, raakt hij ietwat opgewonden en 
sluipt gewoonlijk overdreven vooizichtig 
naar haar toe. Niet zeiden gebeurt het dat 
zij, zodra ze zijn nadering bemerkt, er zeer 
opgewonden vandoor gaat, zodat ze tel-
kens opnieuw geduldig benaderd moet 
worden door haar onvermoeibaren achter-
volger. Als het het mannetje tenslotte toe-
gestaan wordt in de onmiddellijke nabij-
heid van het dan passieve wijfje te komen, 
gaat hij zich gewoonlijk in allerlei bochten 
wiingen, welke lijken op de standen, welke 
aangenomen worden bij het deponeren der 
spermatophoren. Nadat dit suggestieve 
vooispel een paar seconden slechts ge-
duurd heeft, springt het d" snel op de rug 
van het d" en omvat haar stevig met zijn 
sterke achterpoten." 
Als de dieren al enige tijd in gevangen-

Er was groot veischil in gediag der soorten. 
De smaragdhagedissen bleven bijterig, ook 
voor de medebewoners. 't Was altijd op-
passen voor je vingers. De muurhagedissen 
werden allengs tamelijk mak, kwamen 
zelfs op arm en schouders zich in het zon-
netje koesteren. Doch wegens hun vlugheid 
waren die uitstapjes niet vertrouwd. Een 
van hen ontsnapte door het geopende 
deurtje en verdween spooiloos. 
In 1944 werd de muur weggenomen en het 
geheel in een bosterrarium veranderd. De 
stenen zullen hopelijk nog eens dienst doen 
in een vast openluchtterrarium. 

schap leefden, of als een aantal exem-
plaren van beide sexen tezamen in een 
aquarium waren, vond deze bedaaide hof-
makeiij niet plaats en bespiong het d* 
het $ zonder ceremonieel. Dikwijls ge-
beurt het, dat hij het wijfje eerst achter 
het lichaam omvat, maar als hij langei 
dan enkele minuten kan vasthouden, be-
weegt hij zich steeds naar voren, totdat 
hij haar om de keel vast heelt, hetzij direct 
voor of direct achter de voorpoten. In die 
houding kan het wijfje hem absoluut niet 
meer afwerpen en hij kan zo uren vast-
geklemd blijven. In een paar gevallen heb 
ik wijijes gezien, schrijft Jordan, die er 
door deze ruwe behandeling ernstig aan 
toe waren, en in een geval bleef een uiter-
lijk robuust wijfje enkele uren als dood 
liggen, nadat het mannetje haar had ver-
laten, hoewel ze het toch overleefde! 
In deze houding treedt dan een ogenblik 
van betrekkelijke rust in, durende van een 
half uui tot enkele uien. De dieien blijven 
op de bodem van het aquarium precies op 
dezelfde plaats en het d* sleept dan niet, 
zooals door veel waarnemers vermeld is, 
het 5 die gehele tijd zonder genade tond. 
De dieren zijn integendeel vrijwel bewe-
gingloos, behalve de vaak beschreven 
waaierende beweging van de staart van 
het d*. Deze, ten dele slaande, ten dele 
waaierende beweging woidt viij regelma-
tig afgewisseld aan de ene, dan aan de 
andere zijde en dient waarschijnlijk om de 
beide dieren te stimuleren, hoewel tot nu 
toe (dus in .1891) dit niet als zodanig is 
opgevat, doch als middel om de zaad-
diertjes door het water te verspreiden (zie 
o.a. Baird in „Iconographic Encyclopae-
dia", 1851 en Cope). Het $ antwoordt hier-
op, door langzaam de staart op te lichten, 
totdat deze een hoek van 45 graden of 
meer met het lichaam vormt, en in enkele 
gevallen herhaall ze op haar beurt de 
langzame waaierbeweging. 

waaR wachten wrj op? 11 
OOOR j . m. Looewijks, Biol, ORS., 'S QRavenhaqe 
Met een tekening door den schrijver 
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Triturus viridescens louisianensis (Cope) 
Links d". Rechs J naar een opname uit 
mijn kleurenfilm ,,Salamanders". J.M.L. 

s cm 
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„Uit deze houding gaat het d* langzamer-
hand over in een heftiger stadium, waar-
van door sommige auteurs abusievelijk 
vermeld is, dat het gedurende de gehele 
voorgaande periode plaats heeft. Dit hef-
tiger stadium duurt gewoonlijk slechts een 
minuut of tien en deze tijd wordt het onge-
lukkige wijfje door het gehele aquarium 
gesleurd, gerukt en getrokken, waarbij het 
gehele lichaam van het mannetje trilt van 
agitatie. Zijn gezwollen cloaca gaat dan 
iets open, zodat enige witachtige papillen 
zichtbaar worden. Op het toppunt van zijn 
agitatie laat het d* na enige vlugge krom-
mingen van zijn lichaam het £ los, en 
met licht geheven staart en opengespalkte 
cloaca met talloze uitstaande papillen 
wacht hij het $ af, waarbij zijn lichaam 
in snelle krachtig golvende beweging is. 
Als zij volgt en haar kop tegen zijn staart 
drukt, deponeert het ••' spoedig een sper-
matophoor en kruipt op een afstand van 
een paar cm, waar hij, als het wijfje hem 
nog verder volgt, spoedig nog een sper-

matophoor afzet. Ik zag dikwijls een d* 
op deze manier drie spermatophoren ai-
zetten, maar nooit meer." 
Het opnemen van de spermatophoor door 
het $ is als bij de Nederlandse water-
salamanders. De eieren verschijnen soms 
pas na maanden, daar de paring reeds in 
de herfst kan plaats vinden (en soms zelfs 
in de winter onder het ijs!). Ze werden bij 
mij Heist afgezet aan grotere blaadjes (bv. 
van Ludwfgia) en niet aan Vallisneiia, 
later bij een tweede legperiode(!) zonder 
tussenliggende bevruchting ook aan Elo-
dea densa. 
De eieren waren zeer licht gekleurd, 
groenachtig wit met een donkerder pool. 
Ze komen na 2—5 weken uit, afhankelijk 
van de temperatuur. De larven zijn ook 
groenachtig wit met op elke zijde een 
brede, scherp afgetekende zwarte band. 
Ze groeiden bij mij zeer slecht, waarschijn-
lijk, doordat Daphnia's slecht gegeten 
werden door de zeer jonge diertjes. Vele 
gingen dood. Toen er een paar wat groter 
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waren, groeiden die beter. De zwaite 
stieep verflauwde steeds meer, totdat er 
niet meer van te zien was, dan de donkere 
streep der volwassen dieren. Toen ze on-
geveer 4 cm waren, traden de zwarte 
stippen op, maar nog niet de rode viek-
ken. Toen ze 5 cm waren, kwamen ook die. 
Ik had toen helaas slechts twee dieren 
over, welke zich verder beide tot neote-
nische wijfjes ontwikkeldenl Ook bij Ne-
derlandse salamanders treedt neotenie ( = 
geslachtsrijp worden met behoud der 
larvevorm) soms op, en gaat dan volgens 
de Fremery ook samen met slechte groei 
tijdens de jeugd, maar in hetzelfde aqua-
rium ontwikkelden gewonere salamander-
soorten zich normaall 
De volwassen dieren blijken van een don-
kere omgeving te houden en in een ten 
dele dichtbeplante bak verschuilen ze zich 
graag in de dichtst beplante gedeelten. 
Ook in de natuur komen ze vooral voor 
in dichtbeplante, nooit uitdrogende plassen 
(G. K. Noble; „Am. Mus. Novitates", No. 
228, 1926), welke ze in bepaalde gevallen 
nooit verlatenl (ibid, en G. K. Noble, ,,Am. 
Mus. Novitates", No. 348, 1929), hoewel 
sommigen beweien dat na de metamor-
phose altijd een landstadium doorlopen 

Op 'n mooie Zondagmorgen om 'n uur of 
negen stap ik de deur uit om eens een 
tochtje te maken naar 't Schot, met de be-
doeling eens een dagje rond te neuzen in 
bos en heide. 't Is goed weer, hoewel er 
een stevig windje waait. Uitgezocht weeitje 
voor een excursie. 
Na anderhalf uur tippelen bereik ik Half-
weg, sla rechts af en ben spoedig op de 
zandweg, die naar het eerste vennetje 
leidt. Eigenlijk is 't geen ven, want het is 
ontstaan door turfsteken, maar het is er 
altijd.heel mooi. Vooral wanneer men door 
het dennenbosje komt, tegen een heuveltje 
opklimt en dan plotseling het vennetje vooi 
zich ziet met z'n mooie begroeiing van dor 
buntgras en de heerlijke complexen wolle-
gias. Dit vennetje is aan diie zijden dooi 
dennenbosje omgeven, dus er is voor den 
natuurliefhebber altijd wat te beleven. 't Is 
m'n bedoeling hier eens uit te zien naar 
eventuele terrariumdieren, die hier meestal 
wel te vinden zijn. Reeds meermalen heb ik 
hier Ringslangen en Adders gevangen en 
Levendbarende hagedissen zijn er altijd 
wel present, hoewel ze lang niet altijd te 
vangen zijn. 
Deze keer heb ik al bitter weinig succes, 
want ik zie niets wat op een teptiel lijkt. 
Zelfs geen Heikikkeis, die hier anders ieder 
jaar in het ondiepe water, hun eiermassa's 
deponeren. Waarschijnlijk hebben ze een 
andere broedplaats opgezocht. Het waler 
in het ven is ook ongewoon hoog, wat hier-

wordt. (P. H. Pope, „Copeia", No. 168, p. 
61—73, 1928). 
Daar deze soort in een gebied, dat — wat 
temperatuur betreft •— niet sterk van ons 
klimaat verschilt, voarkomt, kan ze onvei-
warmd gehouden worden, terwijl lage 
temperaturen des winters gewenst zijn. 
Willen deze salamanders het water tegen 
die tijd verlaten (wat in de natuur dus 
meestal niet het geval is) dan geve men 
daartoe gelegenheid. 
Ik weet niet, of deze soort sterk is. Ze eten 
gemakkelijk alles wat een gewone sala-
mander lust. In water met blauwe alg 
raakten ze snel aan het kwijnem Over-
gebracht in een ander aquarium, waren 
ze onmiddellijk weer de oude. Het kweek-
paar is plotseling aan een merkwaardige 
ziekte gestorven: de staartpunten beschim-
melden namelijk. Eerst aten de dieren nog 
gretig, maar plotseling vond ik het man-
netje dood, en na een paar dagen ook het 
wijfje. De twee neotenische wijfjes waren 
onvoldoende om de soort hier in stand te 
houden en zijn aan wetenschappelijk 
onderzoek geofierd. 
Een volgende keer wat over een andere 
soort, indien daarvoor tenminste belang-
stelling is. 

OOOR R. schut, meppel 
van de oorzaak wel kan zijn. De wandeling 
lond het ven leveit me niets op — mis-
schien ben ik ook nog wat te vroeg, want 
gewoonlijk is het later op de dag beter, 
daar zich dan meer dieren vertonen. Ik 
besluit dan ook maar dwars over 't heide-
veld en door een dennenbos naar de turf-
slekerij te gaan, ook een fijn plekje. On-
derweg hoor ik in de ruigte langs het zand-
paadje dat ik volg, plotseling iets ritselen 
en zie zowaar een hagedis tussen de hei-
destruiken. Voorzichtig kom ik naderbij, 
maar het diertje heeft me reeds opgemerkt 
en is snel verdwenen. Hoewel ik uit erva-
ring weet, dat veider zoeken haast nooit 
succes heeft, probeei ik toch het dieitje 
weei op te sporen. Ik tiek de mosplakkaten 
van de losse bodem, zodat tal van holletjes 
en gangen zichtbaar worden. En werkelijk 
wordt mijn zoeken beloond, want ik krijg 
hem te pakken. 't Is een mannelijk exem-
plaar van de Levendbarende hagedis, 
Lacerta vivipara. Ik stop het beestje in een 
klein sigarenkislje en heb dus daarmee 
vast een begin. 
Bij het tweede ven, of beter gezegd veen-
derij, begin ik opnieuw te zoeken. Langs 
de rand waar nog turf wordt gestoken, 
staan hele hopen van deze brandstof op-
gestapeld, afgedekt met heiplaggen. Hier-
op liggen de hagedissen graag te zonnen, 
hoewel ik hiervan ook nu niet veel merk. 
Het enige wat ik zie, is een wijfje, dat 
echter veel te snel tussen de turven ver-

een daqje op Reptielemacht 
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iwijnt. Een eindje verderop, bij een zand-
walletje zie ik er nog een paar, maai ook 
die zijn me te vlug af. Het achterste ge-
deelte van het ven wordt al sedert lang 
niet meer voor 't steken van turf gebruikt 
en hier is het een heerlijk, luig hoekje met 
hoog buntgras begroeid. Vanaf de heide-
heuvel tot aan het water is het altijd dras-
sig. Hier groeien heide en zonnedauw en 
hier is het, dat ik meermalen een dikke 
adder betrapte, die hier op een pol bunt-
gras lag te zonnen. Hier zal ik dus eens 
goed opletten en ik banjer al speurend van 
pol tot pol. Wel hoor ik zo nu en dan ge-
ritsel, maar toch zie ik weer geen slangen 
— alleen een hagedis, die snel de ruigte in 

' schiet. Zou de wind voor de dieren te koud 
zijn? Anders is hier bij zonnig weer toch 
altijd wat te vangen. Als ik het hele ven 
zonder resultaat ben rond geweest, is het 
zo zoetjesaan tijd voor een boterham. Ik 
zoek een rustig plekje op in de larixaan-
plant en prakkizeer intussen uit, waar ik 
verder m'n geluk eens zal beproeven. 
't Lijkt me 't beste om dwars dooi de aan-
plant heen te trekken, want daarachter 
moet nog een veenderijtje liggen, een van 
de mooiste vind ik. De bodem is hiei op 
sommige plekken dicht begroeid met wa-
ternavel, Hydiocotyle vulgdris en grote be-
moste veenkluiten liggen overal verspreid. 
Het is hier op de dijkjes, die bij het turi-
steken zijn blijven staan, moeilijk vooruit-
komen, want de begroeii'ng bestaat uit 
grote pollen dor buntgras, Weingaeitneiia 
canescens. Toch is het speuien langs deze 
dijkjes een genot op zichzell. Grote groene 
kikkers, die zich zitten te zonnen, duiken 
met een doffe plomp in het groezelige veen-
water en af en toe schiet een verstoorde 
watersnip zigzaggend weg. Terwijl ik daar 
zo loop rond te neuzen, valt m'n oog plot-
seling op een glad kronkelding, een Ring-
slang! Het dier ligt zich te zonnen achter 
een pol bunt, uit de wind en in de zon. 
Als ik een stap voorwaarts doe, zie ik z'n 
leuke kopje naar mij gericht. Het gespleten 
tongetje komt te voorschijn en snel schiet 
het dier weg. Doch halverwege heb ik hem 
reeds te pakken. Hevig kionkelt hij en be-
gint meteen lelijk te stinken door 't afschei-
den van een geelwit vocht, dat langs m'n 
hand loopt. Hieraan ben ik echter wel ge-
wend en met de vrije hand haal ik een 
klein linnen zakje uit de weitas te voor-
schijn, waarin het spaitelende reptiel vei-
dwijnt. Ik knoop het louwtje dicht, stop het 
hele geval weer in de weitas naast de 
cvergebleven boterhammen en ga m'n han-
den wassen. Beter had ik me deze moeite 
kunnen besparen, want ik ben nog geen 50 
meter verder als ik weer zo'n kronkelend 
geval zie verdwijnen. Snel schiet ik toe en 
kan nog net het slaarteinde grijpen, waar-
bij ik er meteen op let of het ook een adder 
is misschien. Maar nee, 't is weer een 
Ringslang, Ndtrix ndtrix L. en een prachtig 
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Rana arvalis. Heikikvors *) 

dier bovendien. Zo dik als deze heb ik ei 
nog niet een gevangen tot nu toe. Tjonge, 
wat een piachtbeest, hoewel het afschu-
welijk stinkt. Ik schat de lengte op onge-
veer een meter, maar kan dit zo direct niet 
vaststellen, daar het dier hevige pogingen 
aanwendt om te ontkomen, hierbij kwaad-
aardig sissend. Zowaar doet het nog een 
aanval door in de mouw van m'n jasje te 
bijten, iels dat ik slechts zeiden heb ge-
constateerd, want een Ringslang bijt meest-
al niet. Ik heb maar een zakje bij me, dus 
zal ik deze bij z'n soortgenoot moeten stop-
pen, wat na vijf minuten gesukkel lukt. 
Wanneer ik de een er in probeer te krijgen, 
glipt de ander er heimelijk weer uit en op 
een gegeven moment sta ik met twee van 
die sissende dingen in m'n handen, waar-
bij ik weer ruimschoots van het bekende 
geurtje kan profiteren. Enfin, ze zijn er dan 
eindelijk weer in. Hoe bestaat het: een hele 
morgen niets gevangen en dan in 10 mi-
nuten tijds twee prachtige slangen! 
Ik zwerf nog een poosje rond het ven op 
zoek naar adders, maar deze lieve diertjes 
laten zich helaas niet zien. Intussen wordt 
hel weer er ook niet beter op en ik besluit 
dan ook terug te gaan. Aan een paar 
kuierende boeren vraag ik de juiste tijd en 
het blijkt bij drieen te zijn. De zon is schuil 
gegaan achter de wolken, dus zullen er 
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wel geen reptielen meer te vinden zijn. Op 
de terugweg doe ik het eerste vennetje nog 
even aan, echter met hetzelfde resultaat 
als bij m'n eerste bezoek. Dan ben ik 
spoedig weer op de straatweg en zet er 
de pas in. Ik kan nog mooi op tijd thuis 
zijn. Na een kwartiertje lopen komt me een 
boerenbrik achterop. Ik kijk eens of er 
mogelijk nog plaats is, maar de hele fami-
lie blijkt er in te zitten. Doch de voerman, 
een typische, oude boer, blijkt een goede 
kerel te zijn en nodigt me uit naast hem 

plaats te nemen op de bok. Dit sla ik na-
tuurlijk niet af en redenerend over politiek 
(waar ik gelukkig niet zoveel verstand van 
heb), slakingen en natuurlijk over slangen 
(waar hij weer geen verstand van heeft), 
bereiken we Meppel. Ik bof, want dicht bij 
huis wordt ik netjes afgezet. 
De beide slangen heb ik naar onzen secre-
taris gezonden, die er zeer mee in z'n sas 
was. De grootste bleek een wijfje te zijn 
van 87 cm lengte, de andere een mannetje 
van 73 cm. 

oe spieRkRacht van de tooRnslanq, 
Coluber viridifldvus 

OOOR fRe6. p o l 

Afgelopen zomer kon ik mij van de onge-
looflijke spierkracht van een slang over-
tuigen. Hoe weerzinwekkend en onbedoeld 
ook het resultaat was, zo leerzaam was het 
voor den slangenvanger. 
Ik slenterde op 'n zomerdag langs. een uit-
gedroogd kanaal, hetwelk van een dorp in 
Tessin naar de Campagna leidde. Het ka-
naal was droog en vrijwel met onkruid be-
groeid. Tussen de grote steenblokken, die 
los op elkaar getast waren, hadden ver-
scheidene toornslangen hun verblijfplaats. 
De slangen lagen voor hun schuilhoeken 
en koesterden in de zon hun krachtige, 
zwaite lichamen. 
Ik sloop naar een ongeveer 120 cm lange, 
kiachtige toomslang, die mij echter be-
merkte en snel in een gat verdween. Ik 
kon nog juist een flink stuk van de staart 
grijpen. Gemakkelijk zette ik mij op de 
grond, met de bedoeling om vast te stellen, 
hoe lang het wel zou duren tot de slang 
vermoeid zou worden, om dan met gemok 
uit de spleet getrokken te kunnen worden. 
Ik hield haar beet met een vaste, echter 
niet te grove greep van de rechterhand en 
keek op mijn horloge. 
Na een kwartiertje was ik gedwongen om 
de slang met de linkerhand vast te houden, 
daar mij de rechterhand pijn ging doen, 
zodat ik voor kramp vreesde. Van de slang 
had ik nog geen centimeter meer uit het 
gat kunnen trekken. 
Na een half uurtje moest ik weer van hand 
verwisselen, daar zij mij veel pijn deden 
van het regelmatige trekken. Het zweet 
gutste mij van het voorhooid. Na een vol 
uur had ik twee hele centimeters op het 
dier gewonnen! 

tRekt Oe pad met zijn tenen? 

Nu echter begon de toomslang harerzijds 
met sterke rukken te trekken. Ik moest het 
behaalde weder prijs geven en een half 
uurtje later had ik bijna geen gevoel meer 
in de vingers. 
Toen er twee uur verlopen waren, nam ik 
aan, dat de slang op een krachtige ruk 
mijnerzijds wel zou toegeven. Thans zou 
ze zeker geen kracht meer hebben. Ge-
leidelijk trok ik aan. Daar rukte de slang 
plotseling zeer sterk en met een griezelig 
gevoel merkte ik, dat ei iets b r a k . . . De 
toomslang had de ruggegraat in tweeen 
getrokken! Nu kon ik haar zonder tegen-
stand te voorschijn biengen. De wild om 
zich heen bijtende slang moest ik terstond 
doden. Ongeveer op de helft van 't lichaam 
was de huid als een ledige handschoen-
vinger, slap en week. De ruggegiaat was 
vei van elkaai getrokken. 
Sedeitdien heb ik niet meer geprobeerd om 
een slang uit een muurspleet te trekken! 
En ook nog heden komt het mij bijna onge-
looflijk voor, dai een middelmatige, hoewel 
goed gevoede slang, de kracht van een 
mens twee men kan weerstaan. 

(In het oorspronkelijke stuk staat het 
woord „Kanal", hetwelk wij met „kanaal" 
veitaald .hebben. Misschien is echter een 
z.g. Aquaduct bedoeld; men zou zulks uit 
hetgeen volgt, opmaken. Vert.) 

Vertaald door D. J. v. d. L. uit Zeitschrift f. 
Aq.- & Teirarienkunde, Jahrg. 1, No. 3. 
Orgaan van de Bond van Zwitsersche 
Aquarium- en Terrariumveieenigingen. 

Het volgende bericht ik TJ naar aanleiding 
van het artikel „Het leven der padden" in 
„Lacerta Nieuws", 4e jrg., 1946, biz. 46. 
Een maand geleden ving ik een Biifo btifo 
L. Nu komt hij al uit zijn holletje als ik 
hem op het voederuur roep. Hij blijft stil 
zitten als ik hem met een vinger over de 
rug streel. Bij 't beschouwen van zijn prooi 
trekt hij niet met de tenen. Indertijd had ik 

OOOR me), e. m. 6. lups, velp (qelfc.) 
5 Rugstreeppadjes (Biifo calamfta Laur.), 
waarvan 2 wel, de andere niet met de 
tenen trokken. Ik viaag mij dikwijls af of 
wij met onze waamemingen niet te vlug 
zijn met het toedichten van eigenschappen 
aan een diersoort. We hebben met leven-
de wezens te doen, die ook individuele 
eigenschappen vertonen. 
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pipa's vLak BIJ paRamaRiBO (neO. west-mOie)! 
Ver ra s s ingen zijn hier a a n d e orde v a n d e 
d a g ! En ze komen altijd a l s men ze niet 
ve rwach t . Daa rom g a ik m a a r niet meer 
s p e c i a a l op zoek n a a r iets . Want a ls ik 
op b a b y - k a a i m a n n e n ui tga , zie ik er geen 
een , m a a r we l p i a c h t i g e vl indeis . Als ik 
op vl inderjacht g a , kom ik met kever s 
Ihuis. Als ik a p e n wil w a a m e m e n , hoor ik 
a l leen, k i lometers ver, b ru l - apen (N.B. wa t 
'n ge lu id is d a t ! 't Lijkt wel 'n formatie 
t anks in d e verte) en zie ik a l leen vogels 
en s l a n g e n . . . Zo w a s ik d a n on langs a a n 
het insec ten zoeken voor Leiden. Ik ving 
ma t ig veel . Ik loop l a n g s een gewe ld ige 
c a n an- t ree —; we lke woudreuzen altijd 
b e h a n g e n zijn met p a r a s i t a i i e planten, 
w.o. veel z.g. b o s - a n a n a s s e n — en d a n 
kom ik a a n w a t grondjes v a n kleine land-
bouwers . Aan d e a n d e r e kant ligt een 

C

--—S? Elke maand 38 

/ « ^ j i — ^ a pagina's herpetologisehe lec-
"J^?S—J\ tuur. volgeladen met feiten. 
Tprj A waarnemingen, beschrijvin-
ir~4ZZd gen. dat is lets te veel om 

" m ? r T t , V, tn een ulttreksel weer te ge-
JWjWMr—3 ven. Vermelden wij, dat onze 

/ -^TgCjA 'A secretarls de brug naar dat 
ff<T~ i^k~^A tijdschrlft gestagen heeft, en 
v ^ - J N J ^ y S ^ ,.Lacerta" er in besproken 
/Ty .)—•w^v'/i w°rdt. Uit de inhoud: Een 
C Jt( jj\ vSl--^>» derde Neotenlsche Salaman-
*"^VSP J*5T der van het Genus E'urycea: 
v^. •" Het voedsel van een water-

bewonende Slang (Farancia 
abacura): slangen die aas, en slangen die hun 
eigen afgestroopte huid opeten; Voedselproblemen 
bij de Plethodontidae, Incubatie en Ademhaling 
van eieren van Crotaphytus; Het geluid van Hyla 
versicolor; Aantefcenlngen over de voeding van 
Twee Hagedlsjes. 
Zoals reeds eerder vermeld, zijn deze afleverln-
gen, evenals die van andere hier besproken tijd-
schrllten voor onze trouwe BIBLIOTHEEKKLAN-
TEN gratis ter lezing. De bedoellng Is, om na 
ccmpleterlng van een jaargang deze in de Biblio-
theek op te nemen/maar voordien wlllen wij er 
ons bekende belangstellenden reeds van laten pro-
fiteren. 

D. J. v. d. LAAN. 

BestuuRsmeOeoelinqen 
In het volgend nummer zal een fraaie kleurplaat 
worden opgenomen! Maakte u reeds propaganda 
voor ons orgaan door dit te laten zien en lezen 
aan gei'nteresseerden? 
Bovendien zal een zeer lnteressant overzicht van 
de tot 1 Januarl 1947 ingekomen waarnemingen 
van amphibia en reptilia in Nederland (circa 450 
stuks), ingekomen bij onze Herpeto-Geografische 
Dienst, worden opgenomen. 
Juist na deze strenge winter zal het van groot 
belang zijn de eerste data te weten, waarop onze 
inlandse reptielen en amphibieen weer uit hun 
winterslaap te voorschijn komen. Laat elk lid van 
,.Lacerta", die in het vroege voorjaar (en ook 
daarna) een dier waarneemt, dit melden aan onze 
Herpeto-Geografische Dienst, Amersfoortsestraat-
weg 45, Bussum, liefst op de daarvoor gedrukte 
kaarten. 

bos . Ik loop d w a r s door d e g ioen te tu inen 
heen. A a n de r a n d v a n 't bos ligt een 
moeras je . Met vee l g e r a a s g a a t een grote 
s a p a c a r a ( te joe-hagedis ) a a n d e h a a l . Ik 
ben nu v lak bij een g e h e e l o v e r s c h a d u w d e , 
b l i jkbaar d i e p e poel . Donker is het hier a l s 
men juist uit 't felle zonlicht is gekomen . 
Wat drijft d a a r m i d d e n in d e poe l? Een 
p ipa . Is het dier dood? Nog een s tap je n a -
der. Dan duikt d e p i p a ineens n a a r b e n e -
den. 
Dit w a s mijn eers te w a a m e m i n g v a n een 
p i p a in d e vrije natuur . De p i p a ' s , d ie ik 
in November per K.L.M. n a a r den Heer 
Koopman zond, w a r e n mij a a n g e b r a c h t 
van buiten. M a a r nu weet ik tenmins te , da t 
dit m e r k w a a r d i g e dier ook a a n d e rand 
van Paramaribo voorkomt. 
Jan. 1947. H. A. L. MENNE. 

£ ^ VRAAG EN AANBOD, 
?S5i >& RUILRUBRIEK. 

K*h Mededellngen worden gratis 
E*/ opgenomen. Zij moeten 

) gg~WJ uiterlijk de 20e van de 
^ T f j l k maand in het bezit zijn van 

L A den redacteur! 

V A t j l ^ ° n s l l d R- p - v- d i Grlend. 
<^z^2jr& ) Hoofdweg 739. Hoofddorp. 1— .=—' bledt aan geperforeerd zink, 
• -- 'M5 platen van l x 2,25 meter. 

/12.— per m'-', perforatle 
naar keus vanaf pl.m. 2 mm 
tot 20 mm. Elke hoeveelheid 
leverbaar. 

De bedoellng is niet om te leveren tegen betallng 
maar als tegenprestatle voor in het voorjaar/ 
voorzomer te leveren terrarlumdieren. 
Ons lid Mej. A. A. de Vrlos, Kraneweg 79a. Gro-
ningen, vraagt, wie haar kan en wil helpen aan 
een kweekportle meelwormen enyof enchytraen? 
Ons lid J. P. v. d. Werff, Lischstraat 33a, Rotter-
dam-Noord, vraagt, wie hem kan helpen aan 1 of 
liefst 2 vuursalamanders, ook jonge dieren of 
larven geen bezwaar. Verder dringend behoefte 
aan een paartje echte veldmulzen om mede te 
telen voor voedsel voor adders. 
Ons lid Max. Stelger, Basel, wil ons wat. In, zijn 
streek Inheemse, salamanders, Geelbulkpadjes en 
andere padden zenden. Wie daarvoor lnteresse 
heeft kan dit aan den secretarls ter kennis bren-
gen onder opgave welke soorten en de postzegel 
voor antwoord niet vergeten! Anders wordt er 
niet op gereageerd. 

BetaLinq OeR contRmutie 
Per 1 April vervalt de contributie voor het tweede 
deel van ons vereniglngsjaar. Hun. die deze con-
tributie nog niet hebben betaald, wordt dringend 
verzocht de op hen af te geven kwitantle ad 
/ 4,75 plus 15 cent lncassokosten vooral aan den 
postbode te voldoen. 
Onze leden in Belgie worden verzocht te gireren 
aan ons lid, den heer J. Supply, Zwevegemstraat 
4, Kortrtjk, Postrekening 204554. Contributie voor 
BelglB per half Jaar 80 B. Prs. 

„heRpetoLoqica , novemBCR 1946. 
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