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Boomkikvorsen en Moerasschildpad 
Links Hyla arborea d". rechts 2 
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Men ziet hierop afgebeeld de Boomkikker 
en de Moerasschildpad. Omtrent deze die-
ren kunnen wij onderstaande algemene ge-
gevens opsommen: 

Hyla arborea Linn. 
Naam vroeger: Hyla viridis. Orde Salientia 
— Familie Hylidae — Geslacht Hyla. Ne-
derlandse naam: Boomkikvors — Vlaams: 
Loofvors — Frans: Rainette verte, Corette, 
Rainette, Grenouille — Duits: Laubfrosch 
— Engels: (European) Treefrog, Common 
treefrog — Hyla komt van „hylaios" = zich 
in het bos ophoudende — Arborea = van 
de boom. 
Uiterlijk: kop: bovenkaak met tanden — 
pupil liggend — trommelvlies aanwezig, 
soms slecht te zien — long cirkel- of hart-
vormig (inkerving aan de achterzijde) — 
long aan achterzijde al of niet vrij — geen 
paratoi'den. 
Rug: gladde, glanzende huid, normaal 
groen, kan zijn grijs, geel, bruin, zwartig, 
blauwig, loodkleurig en zelfs donker ge-
vlekf. 
Zijden: tussen rug en buik scheidingslijn, 
welke bij de lendenen diep naar binnen 
buigt. Kleur is grijs, bruin of zwart. 
Buik: huid korrelig, meest wit, soms geel-
achtig. d* heeft donkere keel, welke een 
plooi aanduidt, kan donkergroen, bruin of 
tegen zwart aan zijn — uitwendige keel-
zak — dijen niet gevlekt — keel van het 
d" kan violet, grijs of wit zijn. 
Afmetingen: tot 5 cm. 
Poten: bovenzijde groen, onderzijde wit-
achtig of geelachtig, met hechtschijljes aan 
vingers en tenen en zwemvliezen tussen de 
tenen en soms ook tussen de vingers. 
Bronstkenmerken: (zie ook „keel" hieibo-
ven). d* heeft kleurloze copulatieborstels 
op duimen. 
Varicteit meridionalis:. Geen zijlijnen zo-
als de Forma Typica. Keel en borst groen-
achtig, overlopend van bovenzijde. Zuid-
Frankrijk en Spanje. 
Voortplanling: eerst d" te water, dan J, 
Eieren: kleine eitjes in nootgrote klompjes 
op de bodem van het water totdat de jon-
gen vrij zijn. Kleur der eitjes geelwit, van 
boven grijsachtig. De eierafzetting (Mei, 
Juni) duurt 2 tot 48 uur, 12 uur later is het 
omhulzel volgezogen en zichtbaar, 14 da-
gen later kunnen er reeds vrij-zwemmende 
jongen zijn (7—8 mm). 
Larven: kieuwgat links — staart sterk toe-
gespitst — huid-rug-zoom reikt tot tussen 
ogen — zoom is klein — kleur zeer licht, 
na enkele dagen vlekjes. Een kleine maand 
later vangt de voor ons zichtbare meta-
morfose aan; meestal naderen we dan 
Augustus. Eerst komen de achterpoten — 
het diertje is dan pl.m. \Yi cm groot. 
Jaarkring: zou dan ongeveer zijn: ontwaken 
uit de winterslaap Maart/April, paring 
April/Mei, eieren Mei/Juni, waarna de 

oude dieren hun leven in bomen (beuken 
en populieren) aanvangen. De jonge die-
ren hebben dan hun metamorfose wel in 
Aug./Sept. beeindigd. De maximale leeftijd 
van de boomkikker wordt op 8—10 jaar 
aangegeven. 

Emys orbicularis Linn. 
Naam vroeger: Emys lutaria of europaea. 
Orde Testudinides — Familie Testudinidae 
— Geslacht Emys — Nederlandse naam: 
Europese moerasschildpad — Frans: Tor-
tue des Marais of Cistude d'Europe — 
Duits: Sumpfschildkrdte of Teichschildkrdte 
— Engels: European Pond Turtle of (Com-
mon) European Terrapin — Orbicularis = 
kring- of schijfvormig, rond. 
Uiterlijk: kop: kaken verhoornd, geen tan-
den — kop geheel intrekbaar — onbe-
schild — bovenop zwartbruin met gele 
ronde (d*) of lichter met donkerder vlekjes 
( 5 ) — keel gewoonlijk lichter — ogen met 
gele (d") of witte (2 ) iris — trommelvlies 
duidelijk. 
Rug: zwart met gele punten of lijnen, die 
zo talrijk kunnen zijn, dat de gele kleur 
het zwart overheerst — soms bruin- of 
bronsgroen met onduidelijke tekening — 
zwak gewelid — gele lijnen e.d. bij jonge 
dieren vrijwel afwezig . 
Buik: 12 schilden — boist van buik gesckei-
den — een beweeglijke naad tussen 3e en 
4e schildenpaar (van achter af geteld) — 
4e schildpaar raakt de rand van het rug-
pantser — verbinding daarmede door be-
weeglijke naden — buik geel, ivoorkleurig, 
roodbruin, bruinzwart, soms gevlekt — bij 
d* is het schild vlak tot hoi, bij $ vlak tot 
bol. 
Poten en staart: fijn tot giof beschubd — 
voorpoten 5 nagels, achterpoten 4 tenen 
met nagels waartussen zwemvliezen — 
staart lang en spits — poten met gele 
punten — staartwortel bij £ zwaarder ge-
bouwd dan bij d" afmeting tot 20 cm. 
gewoonlijk kleiner. 
Geslachtskenmerken: zoals die hierboven 
aangegeven zijn, neme men onder reserve 
aan. Zij zijn mij nog niet alle door ervaring 
bevestigd, en zijn merendeels overgenomen 
uit allerlei minder officiele boekwerkjes. 
Jaarkring: ontwaken pl.m. half April — 
eieren Mei/Juni — jongen Juli/Aug. 
Levenswijze: Wij geloven niet dat er eigen-
lijk over de levenswijze van dit betrekke-
lijk schuwe en zeldzame dier veel weten-
schappelijke vaststellingen zijn. Men komt 
tenminste allerlei beweringen tegen, die 
met vraagtekens versierd of wel als aan-
halingen gegeven worden. Zo: de eieren 
overwinteren soms. Voorkomen tot 56° 
Noorderbreedte, voorts in Z. en Z.O.-Europa 
en W.-Azie' tot Aralmeer. Winterslaap on-
der water in de modder, zegt de een 
(ademhaling dan door mondslljmhuid en 
anaalblaas), winterslaap op 't land, zegt 
de ander. Kan buiten het water volstrekt 
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niet slikken zegt de ene autoriteit, maar 
het gaat toch best, verzekert de andere. 
Wat wij uit eigen ervaring weten: zeer in-
telligent in gevangenschap, zeer gemak-
kelijk te houden ook, mits men voor al te 
plotselinge temperatuurdalingen waakt, en 
zindelijkheid van het bassin in acht neemt. 
De grappige jonge diertjes met hun lange 
staartjes zijn lang niet gemakkelijk groot 
te krijgen. Wil men kweken, dan zou men 
over een ruime vijver met flink landdeel 
moeten beschikken en over een warme 
zomer; vooral dit laatste is belangrijk. Bij 
een buitenlandsen liefhebber, die een leg-

nomenclatuuR i, 
Een goede naamgeving is voor alle onder-
delen der zoologie van zeer veel belong, 
omdat slechts dan twijfel over de soort, 
die wordt bedoeld, is uitgesloten. 
Het is daarom wel interessant na te gaan 
op welke wijze de wetenschappelijke be-
naming der dieren is tot stand gekomen. 
In verschillende streken geeft men aan een 
en dezelfde plant of aan een en hetzelfde 
dier dikwijls geheel andere namen. Ook 
komt het voor, dat met een bepaalde naam 
in verschillende delen van het land geheel 
andere planten of dieren worden bedoeld. 
Men heeft deze moeilijkheid opgelost door 
namen vast te stellen, die internationaal 
geldig zijn. Waar nu het latijn van oudsher 
de internationale wetenschappelijke taal 
was, koos men voor de naamgeving latijn-
se of gelatiniseerde woorden. Voorts is de 
naamgeving aan een aantal bepaalde re-
gels gebonden. 
Reeds in het begin van de 18e eeuw werd 
de zogenaamde binaiie nomenclatuur in-
gevoerd. Iedere soort (species) wordt in 
de naam van de soort aangegeven, b.v. 
Lacerta agilis agilis en Lacerta agilis exi-
gua, waarmede dus 2 gedeelten, n.l. de 
naam van het genus met daarachter ge-
voegd de z.g. triviale naam, die de soort 
in het genus nader aangeeft. 
Als voorbeeld mo.gen wij noemen de soort-
naam Lacerta agilis, welke dus bestaat uit 
de genusnaam Lacerta en de trivialenaam 
agilis. Veelal spreekt men van soortnaam, 
waar men feitelijk de trivialenaam bedoelt; 
correct is dit niet, want de soortnaam is 
juist het geheel: genusnaam plus triviale-
naam. 
Worden binnen soorten nog ondersoorten 
(subspecies) onderscheiden, dan wordt een 
derde naam toegevoegd achter de triviale-
naam van de soort, b.v. Lacerta agilis en 
Lacerta agilis exigua, waarmede dus twee 
ondersoorten van de soort Lacerta worden 
aangeduid. Wenst men varieteiten te on-
derscheiden, dan wordt de naam van de 
varieteit voorafgegaan door de aanduiding 
„var" (varietas) achter de soortnaam ge-
plaatst. De toevoeging van „var" is nood-
zakelijk omdat anders de indruk gewekt 
zou worden, dat een ondersoort wordt be-

seltje naast zijn vijver aangetroffen had, 
zag ik, hoe hij ze zolang er zon was aan 
de zon blootstelde, en zodra deze weg was, 
er een kaasstolp overheen plaatste. Maar 
cok bij hem zijn ze niet uitgekomen, hoe 
wel hij de vereiste temperatuur vrijwel 
op peil had kunnen houden. Het houden in 
een huiskamerterrarium is niet aan te be-
velen. Het dier ruineert de beplanting, 
maakt de ruiten smerig en het bassin kan 
in zo'n bak bijna niet wijd en diep genoeg 
zijn. Dit is een aanbevolen dier voor een 
beschut openluchtvivarium, met flinke 
vijver. D. J. v. d. LAAN 

OOOR ]. ka&n, amsteRoam 
doeld. 
Reeds voor Linnaeus hadden verschillende 
onderzoekers de binaire nomenclatuur al 
voor verschillende diergroepen gebruikt, 
maar pas in de lOe editie van het „Syste-
ma naturae" van Linnaeus, welke in 1758 
verscheen, werd de binaire nomenclatuur 
consequent doorgevoerd voor alle dier-
groepen. 
Sinds Linnaeus worden alio nieuwe soorten 
op deze manier aangeduid. De geslachts-
namen echter zijn in de loop der tijden dik-
wijls veranderd; gedeeltelijk ook de soort-
namen. De oorzaak van dergelijke naams-
wijzigingen waren ten dele van zakelijke, 
ten dele van persoonlijke aard. Teneinde 
willekeurige veranderingen te voorkomen, 
stelde reeds Linnaeus vast, dat een eens 
gegeven naam niet door een andere mocht 
worden vervangen, ook al zou blijken, dat 
de oorspronkelijke naam minder toepasse-
lijk was. (Merkwaardig is zeker, dat Lin-
naeus zelf deze regel herhaaldelijk ne-
geerde en door zijn voorgangers gegeven 
namen willekeurig veranderde.) De oudste 
naam is dus steeds de geldige naam. Men 
noemt deze regel de prioiiteitswet. 
Hoewel verschillende auteurs regels vast-
stelden om bij de naamgeving te gebrui-
ken, vonden deze toch geen algemene in-
gang. De naamsveranderingen gingen nog 
steeds door. Soms gebeurde dit willekeu-
rig of volgens de smaak van de auteurs. 
Wanneer iemand een belangrijk werk over 
een klasse of orde had geschreven, kwa-
men de door hem gebezigde namen in ge-
bruik, ook al was hierbij de prioriteitswet 
niet altijd toegepast. 
De nomenclatuur, zoals die in de 2e helft 
van de 19e eeuw bestond, was het resultaat 
van een historische ontwikkeling welke 
over 100 jaar liep. Deze nomenclatuur staat 
in historisch verband met de giote voor-
uitgang van de systematiek aan het eind 
van de 18e en in de le helft van de 19e 
eeuw. Tegen 't einde van de 19e eeuw 
ontstond onder de systematici het streven 
de toepassing van de prioriteitswet stren-
ger door te voeren. Dit had ten gevolge, 
dat gangbare namen werden vervangen 
door veel andere, die reeds lang in on-
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Carolus Linnaeus 

bruik waren geraakt. Men ging toen tot de 
eerste editie van Linne's „Systema naturae" 
en soms nog verder terug. 
Om de eenheid te brengen in deze nomen-
clatuurzaken stelde het Internationale 
Geologen Congres, dat in 1881 in Bologna 
werd gehouden, voor, om een aantal inter-
nationaal erkende regels vast te stellen. 
Als gevolg daarvan ontwierp Blanchard 
een reglement dat gedurende het le Inter-
nationale Zoologische Congres — Parijs 
1889 — werd besproken. Helemaal tot over-
eenstemming kwam men toen nog niet en 
het duurde nog vele jaren voordat men een 
definitief reglement had opgesteld. Op de 
achtereenvolgende congressen werden wij-
zigingen en aanvullingen op het oorspron-
kelijke ontwerp aangebracht. Men besloot 
uit practische overwegingen om de toepas-
singen van de prioriteitswet niet verder 
terug te laten gaan dan tot de in 1758 ver-
schenen lOe editie van het ..Systema na-
turae" van Linne. 
Bij het nauwkeurig toepassen van de prio-
riteitswet bleek dikwijls, dat een reeds 
lang ingeburgerde naam door een oudere, 
minder bekende moest worden vervangen. 
Soms ook bleek, dat een bepaalde naam 
voor een verkeerd genus was gebruikt en 
zo ging dan een algemeen gebruikte naam 
ineens op een ander genus over. Het ge-
volg was, dat hier en daar toepassing van 
de prioriteitswet meer verwarring stichtte 
dan dat eenheid in naamgeving werd be-
reikt. De vastgestelde regels openen nu de 
mogelijkheid om van de bepalingen af te 

wijken, indien blijkt dat meer verwarring 
dan eenheid het gevolg van een strikte 
toepassing is. Er werd een Internationale 
Commissie voor de Zoologische Nomencla-
tuur ingesteld. Deze Commissie, waarin 
Nederland thans vertegenwoordigd is door 
Prof. Dr H. Boschma, onderzoekt die geval-
len, die de systematici emstige moeilijk-
heden baren, stelt de Zoologen in staat 
zich over bepaalde gevallen uit te spreken 
en legt de beslissingen vast in haar uit-
spraken, die onder de naam ..Opinions" 
worden gepubliceerd. Zoals bij alle wet-
ten en reglementen is dikwijls een ver-
schillende uitleg mogelijk en het is een van 
de belangrijke taken van de Commissie 
vast te stellen hoe sommige bepalingen 
moeten worden uitgelegd en toegepast. 
Men heeft getracht een groot aantal namen 
voorgoed vast te leggen, omdat deze na-
men reeds lang in gebruik waren. Zo ont-
stond de lijst van „Nomina conservanda" 
van Apstein (1912), namen, die volgens de 
opstellers z6 waren ingeburgerd, dat hun 
verandering niets dan moeilijkheden zou 
meebrengen. Deze lijst is echter niet door 
de Nomenclatuurcommissie aan^aard, om-
dat van elk geval afzonderlijk het voor of 
tegen moet worden nagegaan. Veel strijd 
is er nog steeds in hoeverre de prioriteits-
wet streng moet worden toegepast. Som-
mige onderzoekers menen, dat slechts door 
een zeer strenge toepassing op de duur de 
nodige stabiliteit is te bereiken. Vooral in 
het begin van de toepassing van de Inter-
nationale regels had deze mening onder 
de systematici veel aanhangers. Bedriegen 
de voortekenen ons niet, dan lijkt het we! 
dat men tegenwoordig meer gaat over-
hellen naar een soepeler toepassing, dus 
naar het meer ontheffing verlenen om ver-
warringen te voorkomen. 
In een volgend artikel zullen wij nagaan 
aan welke regels de naamgeving hoofd-
zakelijk gebonden is. 

nieuws van onze weRkQRoepen 
tVcrkgroep Den Haag. 
Zat.mlddag 26 April 

voorjaars-polder-
excursie, bezoek pa-
rlngsplaatsen van de 
Gewone pad en wa-
tersalamanders. Ver-
zamelen 15 uur Kon. 
Wllhelminalaan voor 
hoofdingang station 

S*s.s. Voorburg. Lelder: 
J. Th. ter Horst. 

VVerkgr. Amsterdam. 
4 Mei: excursic langs 
,.het Gein". Vertrek 

C.S. 9.12. retour Abcoude. Lelder: A. Krumper-
man. Voorburg. 12 Mei: 19.45 uur, Lezlngencyclus 
..Algemene blologle", deel III: Voortplantlng, door 
J. B. M. Geurtsen. Met projectie. Adres: Stadlon-
plein 49. 24 Mei: Excursle door het „Bos" (Bos-
plan). Verzamelen 15.15, hock Stadlonplein-Sta-
dlonkade, onder leldlng van de boswachters. — 
2 .Ittni: ..Feiten en conclusies in en om de af-
stammingstheorle" door J. Bovenkerk, met pro-
jectie. Adres: van Walbeeckstraat 3 i n . 
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xenopus, 6e spoRen- of klauwkikkeR 
en . . . kinoeRpRofeet OOOR a. t. Reyst 

Met twea tekeningen door Mevr. H. Albers-Reyst 
In Januari j.l. in Artis komende, toonde de 
verzorger van het reptielenhuis aldaar mij 
enige jonge exemplaren van vermoedelijk 
Xenopus laevis Daudin, de meest bekende 
der vijf soorten. Of het nu jongen waren 
van X. mulleri Peter, X. tropicalis Gray of 
misschien X. fraseri Boulenger kon ik niet 
zo gauw gewaar worden, trouwens de ver-
schillen zijn heel gering. 
In elk geval waren het jonge Klauw- of 
sporenkikkers uit tropisch Afrika en al niet 
meer in larvale toestand. (Ons lid A. Sloet 
tot Everlo ontving verleden jaar een kweek-
stel ten geschenke bij zijn bezoek aan het 
Aquarium te Kopenhagen. Hiervan zal in 
1947 getracht worden nakweek te krijgen. 
Red.) Hierdoor en omdat ik kort geleden 
in een Duits tijdschrift er iets wonderbaar-
lijks over gelezen had, werd ik op de idee 
gebracht in „Lacerta" aan deze z.g. tong-
loze kikvorsen enige regelen te wijden. 

Boulenger heeft de kikvorsachtige amphi-
bieen in twee ondersoorten verdeeld, na-
melijk in die met een tong en die zonder 
tong. Tot deze laatsten behoren de Klauw-
of sporenkikkers en de Pipapadden. (Over 
deze Pipa's hebben we in „Lacerta" kunnen 
lezen, dat er enige exemplaren van uit 
Suriname zijn ge'impoiteerd.) 
De Klauw- of sporenkikkers daarentegen 
komen slechts voor in tropisch-Afrika en 
zijn zonderling uitziende dieren met een 
kleine gladde kop en afgeronde snuit. De 

opwaarts staande neusgaten en de even-
eens naar boven gerichte ogen, duiden 
dadelijk op een voortdurend leven in het 
water. Vrijwillig komen ze dan ook nooit 
op het land en bij het uitdrogen van hun 
poel of vijver, verhuizen ze naar het meest 
nabij zijnde water. Ook de brede, van 
grote zwemvliezen voorziene, achtervoeten 
wijzen hier op. De drie eerste tenen hebben 
scherpe, spitse, zwarte nagels. De man-
netjes krijgen in de paartijd een z.g. pa-
ringsborstel, in de vorm van een zwarte 
band ter zijde van de slanke vrijstaande 
vingers. Het vrouwtje is te herkennen aan 
de sterk uitpuilende cloaca, die door een 
soort klep met drie scheidingen is bedekt. 
Het zijn uitgesproken nachtdieren, die pas 
in de schemering levendig worden. De 
waterhoogte in hun aquarium moet z6 
zijn, dat zij staande op hun achterpoten — 
een geliefkoosde en potsierlijke houding — 

net even met neus en ogen boven de 
waterspiegel kunnen komen. Bij hogere 
waterstanden moet men ze, door een stuk 
kurkschors of drijvende boomtak, gelegen-
heid geven zich hieraan vast te houden. 
Aanvankelijk zijn ze schuw en liggen vaak 
met uitgespreide ledematen vlak op de 
bodem van het aquarium. Mettertijd echter 
worden ze zo tam, dat ze het voer uit de 
hand aannemen. Men voert ze met allerlei 
insectenlarven, wormen, kleine vissen, 
maar ook met aan dunne kleine reepjes 
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Xenopus mulleri Peters-Klauwkikvors 
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gesneden vlees. Om vliegende insecten te 
vangen, springt hij vaak ver boven het 
water uit. Bij het pakken van de buit, toont 
hij nu bepaald geen grote behendigheid, 
want dikwijls hapt hij er naast en bijt 
daarbij in een waterplant, die echter dade-
lijk weer uitgespuwd wordt. De dieren zijn 
zeer vraatzuchtig; als er twee dezelfde buit 
te pakken hebben, dan vechten ze er om 
met nagels en vingers, zonder zich echter 
ernstige schade te berokkenen. 
De Klauwkikkers zijn gemakkelijk te hou-
den dieren, die ook niet al te veel warmte 
verlangen. In de winter is kamertempera-
tuur voldoende; in Artis stonden ze trou-
wens ook in een niet erg warm vertrek — 
het Insectarium. Bij de kweek daarentegen 
is een hogere temperatuur nodig. Onge-
veer 26° C. 
De larven van Xenopus hebben geen 
hoornachtige lippentanden en kaken, zoals 
de larven van de kikvorsen met een tong. 
Bij hen ontbreken ook de inwendige kieu-
wen aan de kieuwdeksels. Deze kieuw-
deksels hebben slechts aan de binnenkant 
van de naar de mondholte toegekeerde 
zijde, als iilter of zeef werkende verleng-
stukken. Reeds een paar uren, nadat de 
larven zelf voedsel tot zich nemen, begin-
nen ook de longen hun werkzaamheid, die 
tot dusver met behulp van de uitwendige 
kieuwen veiricht werd. Later worden de 
larven, waarvan de huid zeer doorschij-
nend is, kenbaar aan de aan weerszijden 
zichtbare kieuwspleten. Ongeveer vijf da-
gen na de geboorte wordt de snuit wig-
vormig en komen aan de mondhoeken de 
lange baard- of voeldraden, die de larve 
karakteriseren, te voorschijn (zie tekening). 
Bles is de eerste geweest, die de paring 
bij X. laevis beschreven heeft. Het c? 
kwaakte in de avondschemering luide en 
zonder ophouden, totdat hij 't vrouwtje in 
de lendestreek beetgepakt had. Toen riep 
het luide „Ko — Ko". Door het zo nu en 
dan opblazen van de keel, ging de kop, 
die tegen de rug van het 2 aangedrukt 
zat, telkens op en neer. 

Gedurende het afzetten der eieren, hetgeen 
ongeveer een uur na het begin der paring 
plaats heeft, zwijgt het J \ De eieren wor-
den meestal afzondeilijk, zelden met drie, 
vier of nog meer tegelijk, achter elkaar 
aigezet, waarbij de dieren gezamenlijk 
rondzwemmen en ook opduiken om adem 
te halen. Het ei wordt eerst door het 5 
tussen de drie huidlapjes van de cloaca 
vastgehouden. Dan pakt het met de achter-
poten een blad of een Stengel van een 
waterplant, terwijl de cloacamond van het 
2 het voorste einde van een door twee 
huidplooien begrensde lengtegroef, die op 
de buikzijde van het d" naar diens cloaca 
voert, nadert. In deze gleuf glijdt het ei 
over de cloaca-opening van het d* waar 
het bevrucht wordt — naar de door het 2 
vastgehouden waterplant, waaraan het 
hangen blijft. 

Omstreeks 1925 is de kweek voor de eerste 
maal weer in het Berlijnse aquarium gelukt 
en wel uit een kruising van eenX. tropicalis 
d" en een X. mulleri 2 (Bl. XXXI/228, Jung-
nans, Bl. XXXIII/212, Rehacek). De eieren 
zijn door een nauwelijks zichtbare, buiten-
gewoon kleverige, gelei-achtige massa 
omgeven en blijven — zoals reeds opge-
merkt — aan de waterplanten hangen. Bij 
26° C. van het water komen de jongen 
reeds na 24 uur uit en hangen dan aan een 
draadje aan de onderzijde der waterplan-
ten. De volgende dag zwemmen ze, met een 
scheef naar boven gerichte kop, door het 
bewegen van de staart, heen en weer. 
Langzamerhand nemen zij de tegenover-
gestelde houding aan, zodat de kop dan 
schuin naar beneden gekeerd is. Na drie 
of vier dagen beginnen ze te eten; zij 
voeden zich met vrij zwevende algen. In 
plaats hieivan gebruikte Rehacek met goed 
succes fijngewreven draadalg in een ga-
zen zakje. Na 14 dagen was het begin der 
vorming van de achterpoten te zien en in 
de vierde week kwamen de voorpoten te 
voorschijn. De eigenaardige baarddraden 
van de 6 cm lange larven zijn 1,5 cm lang. 
Gedurende de tijd, dat de baarddraden en 
de staart inschrompelen, eet de larve niets. 
Tegen het einde van de zesde week is de 
larve tot een volledige kikker uitgegroeid. 
Ook de larven zijn schuw. Rehacek merkte 
op, dat bij gebrek aan voer, de larven met 
de baarddraden in de modder wroeten en 
de daardoor opdwarrelende deeltjes op-
aten. In Bl. XXXV/89 beschrijft Fritz uit 
Frankfort een gelukte kweek. Het gelukte 
hem de 's nachts plaats hebbende paring 
gade te slaan. De mannetjes lieten een 
knorren horen, met tussenpozen van onge-
veer 1 tot 2 uren. Ze hadden aan de bin-
nenzijde van de voorpoten een langs de 
armen gaande streepvormige tekening, die 
zich ook over de hand uitstrekte (parings-
borstel). Het 2 werd al zwemmende, dicht 
onder de oppervlakte van het water, in de 
lendestreek omklemd. De bevruchting van 
de eieren vond uitwendig plaats. Volgens 
hem worden vaak vier eieren tegelijk afge-
zet; zulks dus in tegenstelling met wat 
Bles hieromtrent beweerde. Reeds na 3J4 
uur kwamen de jongen uit. Bij de eerste 
leg bedroeg het aantal eieren 300 tot 400 
stuks, die van 14 dagen later slechts 150 
stuks. De mond van de larve was steeds 
in beweging, waardoor een waterstroom 
opgewekt werd, die de vrij zwevende algen 
in de bek voerde. Later werd er ook dier-
lijk voedsel aan toegevoegd, echter werden 
zelfs kleine daphnia's niet gegeten. Het 
door de benedenste staartzoom leidende 
verlengde aarskanaal, ziet er donker ge-
kleurd uit als de larven genoeg voedsel 
hebben, anders is het leeg en doorschij-
nend. Fritz achtte het nodig ze driemaal 
daags te voeren. 

Zo, dit was het biologische gedeelte over 
deze merkwaardige kikker, maar nu nog 
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het m e d i s c h e , vee l wonderl i jker gedee l t e l 
In het a q u a r i u m v a n een Berlijns serum-
instituut (waarschijnli jk het Behring-insti-
tuut te Dahlem) is het gelukt, de Afr ikaanse 
Klauwkikker , met d e we tenschappe l i jke 
n a a m Xenopus l aev i s Daudin, in ve le hon-
d e r d e n e x e m p l a r e n te kweken . Tot nog 
voor we in ige j a r en ge l eden , l e idde Xeno-
p u s e e n bi jna ongemerk t b e s t a a n , in de 
t roebe ls te w a t e r e n v a n t ropisch Afrika. 
Alleen a a n d e zoologen w a s het dier, w e -
gens zijn zonder l inge g e d r a g i n g e n bij de 
pa r ing , opgeva l l en . Over igens leeft Xeno-
p u s v a n v i ssen en v lees en a l s hij n a de 
p a r i n g vervel t , v e r s m a a d t hij ook z'n e igen 
vel a l s v o e d s e l niet (doen s a l a m a n d e r s 
ook). 
Plotsel ing k w a m het dier, door een opzien-
b a r e n d e ontdekking , in het midde lpunt der 
m e d i s c h e be langs te l l i ng te s t aan . Het dier 
zou n.l. in be t rekk ing s t a a n tot een hoogst 
gewich t ige v r a a g in het menseli jk leven. 
Een jong g e h u w d e v r o u w voe lde zich 
seder t en ige w e k e n in een niet a l l e d a a g s e 
toes tand . De h a a r b e h a n d e l e n d e g e n e e s -
heer w e n d d e zich nu tot het seruminsti tuut , 
o p d a t met b e h u l p der Xenopus reac t i e vas t -
g e s t e l d zou kunnen w o r d e n of zijn vermoe-
den, da t deze v rouw in bli jde ve rwach t ing 
ve rkee rde , juist w a s . Met een l a n g e e l a s -
t ische in jec t ienaa ld werd d e kikker een 
klein beet je hormoon v a n d e pa t ien te , door 
het bovend i jbeen in het do r sa l e lymphvat , 
i ngespo ten . De punt v a n d e in jec t ienaald 
moet s t e eds onder d e huid v o e l b a a r blij-
ven om kwetsu ren a a n d e borst en buik-
o r g a n e n te voorkomen . Alleen donker ge -
k leurde , g e z o n d e Xenopus vrouwtjes wor-
den voor het vas t s te l l en v a n z w a n g e r s c h a p 
gebruikt . Het s l i jmacht ige l i chaam v a n 
Xenopus v.'ordt met een g a z e n zwachte l 
omwikkeld , o p d a t hij a a n d e ope re rend e 
ar ts niet o n t s n a p p e n k a n . Ongevee r 5 uren 
l a n g laqt men nu Xenopus in een daa rvoo r 
ingei icht g e h e e l g l a z e n a q u a r i u m zitten, 
op een net v a n grofmazig g a a s , hetwelk te 
ha lve r hoog te in d e b a k is o p g e h a n g e n . 
Als eers te merk teken dat d e reac t ie positief 
zal u i tval len, heeft d e onde rzoekend e ar ts 
vas tges t e ld , da t het onderlijf v a n d e kikker 
b e g o n op te zwel len. Plotsel ing begint nu 
d e . .medische k ikker" e ieren af te zetten; 

impoRt van teRRaRiumoieRen 
Het Is thans zo goed als 
zeker, dat In het komende 
voorjaar enige zendlngen 
reptielen en amphibieen ge-
lmporteerd kunnen worden. 
Vermoedelijk zullen uit Z. 
O. Europa arrlveren: Boom-
klkvorsen, Muurhagedlssen, 
Smaragdhagedissen, Kleine 
ex. Europese moerasschlld-
padden, Ertshazelwormen, 
Dobbelsteenslangen. Ring-
slangen en Kamsalamanders 
var. carnlfex. 

Uit Noord-Amerika wordt een kleine zendlng 
dieren verwacht, bestaande uit watersalamanders 
dlv. soorten, dlv. soorten slerschlldpadjes, Hyla 
carollnensls en Roodkeelanollssen. 

Larven van Xenopus mulleri 
A — 9 dagen oud, 3 x vergroot 
B = 11 dagen oud, 3 x vergroot 
C — 30 dagen oud, natuurlijke grootte 

het ene ei n a het a n d e r e pa re l t door het 
wa te r n a a r d e b o d e m v a n d e b a k en het 
grofmazige net, w a a r o p d e kikker zit, voor-
komt, da t d e e ieren door d e v r aa t zuch t ige 
moeder , zoals da t we l v a k e r is gebeu rd , 
o p g e g e t e n worden . Bij m e e r d a n 50 e ieren 
geldt de reac t i e a l s positief. Na het afzet-
fen der e ie ren heeft Xenopus een rust v a n 
ongevee r vier w e k e n nod ig en is d a n weer 
g e r e e d voor een n i euw e proef; tot nut v a n 
talrijke vrouwen, w a a r v a n d e vroegt i jd ige 
vas ts te l l ing v a n h a a r t oe s t an d door d e 
med icus noodzakel i jk wordt geach t . 
Heeft een der m e d i s c h e l eden v a n l a -
ce r ta" hierover wel eens iets mee r g e h o o r d 
en is dit diertje niet juist geschik t voor die 
l eden v a n „Lace r t a" d ie mee r a a n e e n 
a q u a r i u m h a n g e n d a n a a n e e n d roog 
woest i jn-terrarium? 
Het eers te g e d e e l t e v a n dit ar t ikel is ont-
leend a a n Klingelhoffers . .Terrar ienkunde" , 
het t w e e d e m e d i s c h e g e d e e l t e a a n d e 
..Berliner illustrierter Zeitung". 

RZEE*. 

Eindelijk zullen we dus onze aqua-terraria en 
terraria weer eens kunnen bevolken! Ieder lid 
krijgt een kenrusgeving met prijsopgave! (d.w.z. 
die leden, die de contrlbutie voor het tweede 
halfjaar. dus voor de perlode 1 April—30 Septem-
ber 1947, hebben betaald). Niemand schrijve dus 
— men wachte kalm af. Wel moet men er reke-
ning mede houden, dat de leden van ..Lacerta" 
weliswaar de eerste keus krijgen, maar dat zij 
binnen een dag zullen moeten besllssen, want 
anders vissen ze achter het net, want er Is — ook 
van de zljde van nlet-verenlglngsleden — een 
enorme belangstelling, zodat we de dieren In elk 
geval binnen enkele dagen kwljt zijn. 
TJ krijgt dus binnenkort uw kans, verzuimt deze 
niet! In de tweede ol derde week van April ko-
men de eerste dieren aan. 
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heRpeto-qeoQRafische fcienst 
Documentatle-dienst voor de verspreldlng van reptllia en amphibia in Nederland en grens-
gebieden. AUe correspondents, deze dlenst betreifende, te rlchten aan D. P. van Wljk, Amers-
foortiestraatweg 45, Bussum, (Tel. K 2959-3598). Documentatlekaarten voor het Inzenden van 
waamemingen van reptllia en amphibia In de vrije natuur worden op aanvrage per omgaande 
toegezonden. Deze kaarten moeten als briefkaart geirankeerd, of gezamelijk In enveloppe als 
brief geretoumeerd worden. 

Wanneer dit nummer het licht ziet, hopen wij 
met de verzendlng van het tweede dulzendtal 
documentatlekaarten begonnen te zijn. Door kar-
tongebrek was de afleverlng van deze oplaag ver-
traagd, zodat wij de laatste tijd diverse aanvra-
gers tljdelijk teleur moesten stellen. 
De nleuwe kaarten zijn lets afwijkend In hun In-
deling van de oude. Vooral Is dit op de adreszijde 
het geval, al vereist een en ander geen verdere 
ultleg. Slechts de vroegere gewoonte om, als de 
lnzender op de daarvoor bestemde plaats' geen 
bepaald aantal kaarten aanvroeg, automatlsch 
een bianco kaart aan hem te zenden, vervalt. Wel 
zal men van elke zendlng een bevestlglng ont-
vangen. Deze maatregel is genomen, om zo wel-

van den BiBliothecaRis 
(D. J. van der Laan, Malak-
kastraat 188. 's-Gravenhage. 
Postrekenlng: 59311.) 
LEESXAFEL. 
,,The Aquarist and Pond-
keeper", Januari 1947. Het 
houden van watersalaman-
ders; Hunting Vivarium 
Animals In Surinam, door 
ons Ud H. A. L. Menne (een 
vertallng van het artikel in 
Lacerta van December 1946). 
Februari 1947. Practical value 
of Frogs and Toads (de zgn. 
Paddenvlleg zou een brom-
vlleg zijn van mlddelmatlge 

grootte en van een prachtlge groene kleur); kwe-
ken van levend voeder (Tubifex, enchytraeen, 
Daphnia). Maart 1947: klkkervisjestijd! 

nig mogelijk kaarten verloren te doen gaan. 
Op de andere zijde is een vraag toegevoegd, na-
melljk ..Geslacht?" Vooral bij hagedissen en sa-
lamanders Is dit meestal eenvoudlg te bepalen, 
en soms treden hlerblj interessante verhoudlngen 
aan de dag. Het aantal regels is hier en daar iets 
ultgebreld, om een vooral zeer uitvoerige docu-
mentatle mogelijk te maken. Wij wlllen er In dit 
verband nog eens op aandrlngen alle gegevens 
In te vullen ook schijnbaar onbelangrijke. zoals 
b.v. weersgesteldheid en uur. Het in dit nummer 
gepubllceerde jaarverslag mag U misschien duide-
lijk maken, dat ook deze gegevens niet gemlst 
kunnen worden. 

D. P. van Wijk. 

„De Levende Natuur", December 1946. 
Gelukkig Is dit mooie blad weer verschenen. Dit 
nummer bevat een uitvoerige levensbeschrljvlng 
van Dr Jac. P. Thijsse en o.a. een van de het 
laatst door hem geschreven artlkelen. 
..Umwelt", December 1946. 
Dit keurige Oostenrljkse maandblad, uitgegeven 
door het Blologlsche Station Wilhelmlnenberg bij 
Wenen. aan welk instituut ons lid E. Sochurek 
verbonden is. Hij schrijft in deze afleverlng een 
artlkel over Noord-Amerlkaanse slangen (o.a. Ra-
telslangen) en over zijn verblijf als krijgsgevan-
gene in Noord-Amerika, gedurende welke periode 
hij kans zag, een uitgebreid Vivarium in het 
gevangenkamp te installeren. Voorts een repor-
tage In tien foto's van het eierleggen van Tes-
tudo lbera. 
„Zeitschrift f. Aq. u. Terrarienkundc", Dec. 1946. 
Foto van Python sebae; Voedsel van de Parel-
hagedls; Grepen uit de geschiedenis van het lm-
porteren van terrariumdieren; het geslachtsonder-
scheld van Vipera aspis zou o.m. te vinden zijn 
In de koptekening van dit dier. v.d.L. 

mels RVBeRQ finsen nam pRoeven met salamanoeReieRen 
OOOR jhR. I. schOReR, soesteRBeRQ 

Finsen, een Deen van geboorte, afkomstig 
uit Thorshavn, is de grote man geweest 
van de lichttherapie ter bestrijding van 
lupus. In 1893 begon hij deze onderzoekin-
gen, in 1898 werd hij professor en in 1903 
werd hem de Nobelprijs toegekend. Hij 
leefde van 11 Dec. 1860 tot 24 Sept. 1904 
en stierf te Kopenhagen. 
Finsen werkte met lichtstralen, in het 
bijzonder met ultra-violettestralen. Voor 
Finsen werd in het algemeen de opwek-
kende werking van het zonlicht toegeschre-
ven aan de warmte van de stralen, maar 
Finsen dacht daar anders over en bewees 
aan de hand van een eenvoudige proef, 
dat die werking toe te schrijven was aan 
de violette en blauwe stralen, die toen che-
mische stralen werden genoemd. We zullen 
hieronder een beschrijving van deze proef 
laten volgen en nemen die over uit het boek 
van A. Aggebo, „Het genezende licht". Ver-
taald door B. Swanenburg. Uitg.: Leopolds 
Uitgeversmaatschappij N.V., Den Haag. 
1941. 

„Hij bracht in een vlakke schaal met water 
vier salamandereieren, waarin zich bijna 
geheel tot ontwikkeling gekomen embryo's 
bevonden. Nu heeft een salamanderei bijna 
geen schaal en het slijm, waarin het kleine, 
langgerekte embryo zich bevindt, is door-
zichtig, zoodat dit zeer gemakkelijk waar-
genomen kan worden. Gewoonlijk ligt het 
onbeweeglijk in sterk gekromde houding; 
slechts nu en dan werpt het plotseling zijn 
lichaam en staart naar de andere zijde. 
Wanneer men zonlicht op de eieren laat 
vallen, worden de bewegingen veel talrij-
ker. Finsen nu hield afwisselend glazen 
plaatjes van verschillende kleuren tus-_ 
sen het ei en de lichtbron in en kon langs " 
die weg aantonen, dat de bewegingen 
slechts door de chemische stralen worden 
veroorzaakt; zij treden slechts op bij ge-
bruik van blauw en violet glas. Proeven 
met insecten en slangen gaven hetzelfde 
resultaat. In 1895 publiceerde hij deze ex-
perimenten in de verhandeling „Het licht 
als prikkel"." 
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