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Bufo calamita Laur. Rugstreeppad 
getekend naar het leven door Mevrouw H. Alberts-Reijst, Zwolle 
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BeLevenissen van een leek met RuqstReeppafc&en 
OOOR a. j . kLeijweqt, haaRLem 

De Rugstreeppad, Bufo calamlta Laur, is 
volgens mijn waarnemingen een dier dat 
op uitgesproken droge grond voorkomt. 
Waar wij hier in Haarlem wonen, is het 
droogste gedeelte der stad; vroeger was 
hier grasland en dit is toen opgespoten. 
Deze laag bedraagt plus minus een meter. 
De tuingrond is zeer zanderig en lijkt wel 
op de geestgrond, waarop de bloembollen 
worden gekweekt. De rugstreeppadden nu, 
komen hier in ons stadskwartier veelvuldig 
voor en op zomeravonden, in het schemer-
uur en later, zijn ze dan ook danig aan 
de wandel in de tuinen en straten. Over-
dag, bij felle zonneschijn, kan men ze in 
de tuinen echter ook nogal eens aantrefien 
en veelal liggen ze plat te zonnen. Ze kun-
nen geweldig graven — het Heist maken 
ze hun holletje onder een steen, soms bij 
plantenwortels. Verder zijn het geweldige 
klimmers en zo heb ik eens waargenomen 
dat een B. calamita van ongeveer 3 cm 
een steil stenen hoekmuurtje van pl.m. 
40 cm hoogte beklom. Maar ook vlug lopen 
kunnen ze uitstekend, vooral als ze gevaar 
duchten. In de goed zeven jaar dat ik deze 
padden in mijn tuin gadesla, heb ik pas 
eenmaal een pad wat zien eten en dat was 
korte tijd geleden in de paartijd. Het ging 
ongelooflijk vlug en als men niet weet hoe' 
een paddetong is en werkt, dan kan men 
het bijna niet waarnemen. Een klein spin-
netje was de prooi. 
Zoals ik al reeds zei, zijn deze padden 
erg op droogte gesteld en als het bijvoor-
beeld hard regent, gaan ze prompt aan de 
wandel om een beter beschut plaatsje op 
te zoeken, hetgeen ze trouwens ook doen 
als de tuin wordt besproeid. 
Verder hoor je ze bij mooi zonnig en warm 
weer wel eens geluid maken — dit klinkt 
ietwat knarsend. 
Het is me altijd een raadsel geweest waar 
toch elk jaar weer die jonge padjes van-
daan kwamen. Ik wist wel dat de padden 
in het water hun eieren afzetten, maar het 
dichtstbij zijnde slootje is toch altijd nog 
een dikke honderd meter bij ons vandaan. 
Het zal wel zo zijn, dat ze uit de tuinen 
naar het water trekken en naderhand weer 
terugkomen. Dit jaar heb ik een vijvertje 
in mijn tuin gemaakt en jawel, eind Mei 
begon het feest! Tegen schemer hoorde ik 
het bekende knarsende geluid, maar in 
sterker mate. In het begin niet zo luid, 
maar hoe longer er geoeiend werd, hoe 
beter en luider het ging. Dat ratelen (kwa-
ken is het niet) ber»on meestal tegen sche-
mer en duurde tot in de nacht, terwijl het 
zeer vaak ook overdag gehoord werd, 
soms bij stromende regeri. Drie dagen en 
nachten heeft het mannetje in z'n eentje 
zitten roepen en de vierde avond kreeg hij 
antwoord. Erg bescheiden en veel lichter 
van toon. De volgende dag vond ik eieren 
aan het Poelruit, Thalictrum fldvum, op de 
90 

rand van de waterspiegel. De paring zeli 
heb ik nooit kunnen waarnemen, wel dat 
ze met elkaar aan het stoeien waren. Ik 
heb ook wel de indruk gekregen dat er 
twee mannetjes een beetje aan 't vechten 
waren, maar dit kan ik niet zeker beves-
tigen, daar de padden altijd verdwenen 
waren, als ik naderbij kwam. U begrijpt 
hoe ik mijn ogen heb uitgekeken, toen ik 
de padden, die anders uitgesproken wa-
terschuw zijn, mi de gehele dag en waar-
schijnlijk ook de nacht, in en bij het water 
zag. Zwemmen kunnen ze zeer goed — 
met alle vier poten, met enkel de voor-
poten en alleen de achterpoten. 
Larven heb ik nooit gezien, waarschijnlijk 
heeit de enige goudvis, die in de vijver 
leeft, daar wel weg mee gewetenl 
De betreffende padden waren ongeveer 
7 cm groot en veel donkerder van kleur 
dan normaal. In totaal heeft het roepen 
een veertien dagen geduurd. Over het roe-
pen nog het volgende: als deze pad in 
de paartijd roept, krijgt hij aan zijn keel 
een balletje zo groot ongeveer als een 
glazen knikker. Het roepen is op de duur 
irriterend en heeft verscheidene mensen in 
de omgeving uit hun slaap gehouden. 
Om te laten zien dat deze padden wel 
van water houden, zwom er vanmorgen 
(30 Juni) een, zonder doel ogenschijnlijk, 
in de vijver. Het dier was halfwas, onge-
veer 4 cm en had de normale landkleur. 
Nadien heb ik er nog driemaal een aan-
getroffen en wel een keer een exemplaar 
overdag, een keer een exemplaar in het 
schemeruur en een keer twee exemplaren 
in het donker. Opmerkelijk is, dat de 
dieren nooit volslagen volwassen exem-
plaren waren, doch wel alle dezelfde 
grootte hadden, plus minus 6 cm. Een pad 
kon ik overdag goed gadeslaan bij het 
zwemmen. Hij of zij zwom alleen met de 
achterpoten en hield de voorpoten inge-
trokken naast de kop, hetgeen een typisch 
gezicht was. Op iets jagen deden ze, voor 
zover ik zien kon, niet. Nu doet zich bij 
mij de vraag voor: zouden deze- padden, 
die toch anders, volgens mijn waarne-
mingen, voor water op de loop gaan, in 
deze droge en hete periode die wij nu 
hebben, op deze manier hun tekort aan 
vocht aanvullen? 
Tot slot nog de vraag, hoe het mogelijk is 
dat deze dieren zich op zulk een kleine 
plaats kunnen ophouden. Ik zou er twee 
aan iemand sturen en ik had er al 6en 
gevangen, terwijl ik op zoek was naar een 
tweede. Na enig rondspeuren zag ik er 
een onder een steen zitten. Ik lichtte de 
steen op en er bleken er in dat spleetje 
vier te zitten — werkelijk a la sardine! 
Ik hoop dat mijn verslag tamelijk volledig 
is en mocht ik als leek (ik ben ri.l. aqua-
riumliefhebber) dingen vergeten zijn, dan 
hoop ik hierop attent te worden gemaakt. 
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sUnqenooq, 
O p h i s o p s e l e g a n s M e n e t r i e s 

6 O O R a. t h . R e y s t 

Me t een tekening door M e v r . H. Alberts-Reyst 

In Klingclhdffer's boek ..Terrarienkunde" staat 
over deze hagcdis •— het Slangenoog — het 
volgende: 
Het geslacht der slangenoog-hagedissen (Ophi-
sops), dat voornamelijk in zand- en leemstcppen 
leeft, o.a. in Palestina, heeft in de groei ten 
achter geblevcn bovenste oogleden, waarmede 
de onderste vergrocid zijn; deze zijn echter zo 

korrelachtige schubjes tussen de wenkbrauw- en 
ooglidschubben (Wochenschrift fur Aquarien-
und Terrarienkunde, IV/170 en Blatter fiir 
Aquarien- und Terrarienkunde, XX3X/259). 
Mortens nam waar, dat de bij temperaturen on-
der de 17 gr, C donkere kleur, belangrijk lich-
ter werd bij grotere warmte. De grondkleur is 
dan mooi licht bruin, de heldere zijlijnen schit-

O p h i s o p s e l egan s Menet r ies - S l a n g e n o og 
helder en doorzichtig als glas. 
Deze oogleden vormen voor de ogen een om-
hulsel, waardoor dus deze als 't ware altijd ge-
sloten zijn, maar aangezien ze doorzichtig zijn, 
kunnen de dieren toch zonder hinder alles waar-
nemen. Het nut van deze inrichting voor deze 
diertjes, die op zandvlakten leven en vaak aan 
stof opjagende stormen zijn blootgesteld, ligt 
voor de hand; het werkt als een stofbril! Het 
binnendringen van ongewenste stofdeeltjes enz. 
in de bindvlieszak, met de fnuikende gevolgen 
daarvan voor de hoornhuid van het oog, wordt 
hierdoor dus geheel onmogelijk gemaakt. Het 
nadeel, dat de ogen om te slapen niet gesloten 
kunnen worden, maakt weinig uit, omdat de 
dieren daartoe meestal in gaten of onder 't zand 
wegkruipen. 
Vandaar ook de naam Slangenoog. 
Blijkbaar echter, tenminste bij Transkaspische 
exemplaren, is een nieuwe ooglidvorming in 
wording, want Zander merkt op, dat zijn van 
daar afkomstige dieren, de ogen geheel sluiten 
konden. Het mechanisme ervan is hem echter 
niet duidelijk geworden. 
Tot nu toe zijn hier alleen Ophisops elegans 
Menetries, die Griekenland, Turkije en West-
Azie tot aan de Indus bewoont en Ophisops 
occidentals Boulenger, uit de halfsteppen van 
Noord-Afrika, geimporteerd. 
Beide zijn zeer kleine, slechts 15 cm lang wor-
dende diertjes, die in hun gewoonten veel aan 
de Lacerta muralis doen denken. Het midden 
van de rug is ongevlekt en aan beide zijden 
lopen twee geelwitte lengtestrcpen, die bij het 
mannetje een roestrode, bij 't vrouwtje een don-
kerbruine lengtestreep omzomen. 
O. elegans is nog te onderscheiden door een rij 

teren in zuiver witgeel en de flanken van het 
mannetje vertonen mooie steenrode vlekken. Dit 
lichter worden van kleur kan zelfs zover gaan, 
dat de kleurschakering van de bovenste lengte-
strcpen bijna met de grondkleur van de rug 
samenvloeit. Het bruiloftskleed van 't mannetje 
bestaat' volgens Wolter (Blatter f. Aq. — und 
Terrk., XXX/339) uit het zich duidelijker af-
tekenen van de roestbruine zijstrepen en een 
zwak-blauwe kleuring van de keel en de oksels. 
Volgens zijn beschrijving waren de dieren zeer 
behendig. Zij vlogen als 't ware over het ge-
steente en probeerden zich in een lage, zeer 
doornachtige, zodenvormige plant, in veiligheid 
te brengen. 
Karakteristiek voor deze dieren, die al knikken-
de met hun kop, met elkaar vechten, is de voor 
het eerst door Tofohr beschreven uitkijkhouding: 
het voorlichaam hoog opgericht op recht ge-
strekte voorpoten, terwijl de staart tegen de 
grond aangedrukt is (zie tekening). Mertens 
geeft ze geen lange levensduur, terwijl daaren-
tegen Tofohr verklaart, dat ze het juist lang 
kunnen uithouden in een goed ingericht terra-
rium. Het voedsel voor deze hagedisjes is het-
zelfde als voor alle andere kleine hagedissen, 
zoals Lacerta muralis, L. vivipara enz. 

Import v a n T r o p i s c h e p a d d e n 

Zojuist arr iveerde uit Suriname een grote 
zending Bufo mar inus Linne (zie artikel op 
p a g i n a 78 v a n deze j aa rgang) . Ze zijn be-
schikbaar in allerlei grootten en zijn reeds 
vanaf f 1,50 per stuk voor l eden te bestel-
len. M a a k gebruik v a n deze ze ldzame gele-
genheid! 
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van de BiBLiothec&Ris 
(D. J. van der Laan. Maluk-
kastraat 188. 's-Gravenhage. 
Postrekening: 59311.) 

3 Leestafel 
..Aquarium" van Juli 1947: 
Rud. Schwelzer over Zwlt-
serse dieren en Iandschaps-
terrarla. Fred Pol beschrijft 
een goedkoop terrarium (wat 
wij kennen onder de naam 
van hulpterrarlum. gemaakt 
van een kist). Voorts een 
appetijtelljke en waarderen-
de beschrijving door de ter-
rarlumredacteur Schwelzer 
over ons ..Lacerta". 

..Microwereld" Is een zeer gevaarlijk maandblad. 
Hij. die ook maar enigszins blologlsche belang-
stelling heeft, zal niet zonder gevaar voor zljn 
hartsrust en portemonnale een aantal nummers 
van dit orgaan achter elkaar ultlezen. Het is na-
melijk allemaal zo interessant en zo prachtig, wat 
de leden van de Ned. Ver. v. Mlcroscople doen, en 
het Is in het maandblad zo frls en enthouslast 
weergegeven, dat men bijna met een zucht gaat 
beslulten: nu, dan zal lk dat er ook nog maar 
bij gaan doen! En wie A zegt, laat het B spoedig 
volgen, en lk ben ervan overtulgd, dat men, eens 
ermede begonnen zijnde, spoedig voor niets an-
ders meer belangstelling heeft dan voor de ml-
croscople. Daarom noem ik dit een gevaarlijk 
blad. Maar lk signaleer het hier gaarne, na nog 
eens met veel plezier de nummers van Juil en 
Augustus 1947 doorgezlen te hebben. 
„The Aquarist", Jull 1947. Eric Hardy: De Rug-
streeppad. Voorts een bericht over de British 
Herpetologists' Society, die wlj een vorig maal 
aankondlgden en die thans deflnltlef opgerlcht 
is. Secretariaat: Alfred Leutscher, 5 St. Margaret's 
Court. London E. 12. 
..Water Life", Augustus 1947. Helen Spurway ver-
volgt haar artlkel over Triturussoorten, waarbij 
ook T. boscai, vlttatus en pyrrhogaster besproken 
worden. De Londense „Zoo" herbergt een aantal 
exx. Rana ridlbunda, een soort, dat — zoals ver-
meld wordt — in zeker Engels district de Rana 
esculenta verdrijft. Voorts is daar aanwezig de 
Chameleon mellerl, een zeer groot soort. L. C. 
Mandeville vermeldt interessante gegevens over 
een kweek van Xenopus laevi. (Een artikeltje. dat 
wij onze lezers eerlang in vertaling hopen weer 
te geven.) 
„Copeia", Juni 1947: geeft weer een aantal weten-
schappelijke artikelen, die de llefhebber wel wat 
hoog zullen gaan. Daarnaast de ..Herpetologlcal 
Notes", waaraan wlj ontlenen: Schildverweking bij 
Chrysemys en Pseudemys (Am. Sierschildpadden). 
Genezing hiervan is niet mogelijk. Dit euvel kan 
voorkomen worden, door In het aquarium een 
blok gips op te hangen. Na enkele maanden Is 
dlt In het water opgelost. waarbij de dieren de 
nodlge calcium hebben binnengekregen. Geregeld 

moet zo'n blok vernleuwd worden. Er wordt in 
dlt verband een observatie beschreven, waarbij 
men een Luipaardschildpad een kippenbotje zag 
verzwelgen en naderhand bemerkte men, dat het 
dier nog andere beentjes traehtte machtlg te 
worden. De verzorger Het niet na, voortaan naast 
het plantaardlge voedsel, wat stukjes been toe te 
dlencn Bufo marinus werd geobserveerd, toen zlj 
ter verdedlglng tegen een aanrander. uit een ha-
rer paratolden wat gif letterlijk enkele cm weg-
spoot. 

D. J. v. d. LAAN. 

BoekBespRekinq 
„Reptielen en Amphibieen", deel 5 van de serle 
„KlJk uit je ogen!" Ultgeverij Born, Assen. PriJB 
f 2.90. Geschreven door Dr W. M. Kruseman en 
Rlnke Tolman. 
Zoals reeds vele malen geschreven, hebben wij een 
goed werk over reptielen en amphibieen — ge-
schreven in de Nederlandse taal — zfier' dringend 
nodig. Onze verwachtingen over het reptielen-
deeltje van de KTJJO serle waren dan ook zeer 
hoog gespannen. Inmiddels kregen wlj een exem-
plaar toegezonden. De uitvoering Is keurig, zoals 
ook bij de andere boekjes. Moot papier en keurig 
gedrukt. maar waar we zo op hadden gehoopt, 
elndelijk eens een goede illustrering met dulde-
lljke tekeningen en orlglnele foto's te zien, deze 
hoop werd teleurgesteld. De illustrering Is hope-
loos slecht en doet aan het werkje enorme af-
breuk. Hoewel wlj gelukkig niet de „bokken" 
aantroffen, die in andere boekjes de ingewijde 
ergeren of doen lachen, lazen wij toch heel veel. 
wat absoluut onjuist Is. De schrljvers schljnen 
zich In het bijzonder te wenden tot de Jeugdlge 
natuurvrlenden. maar ook deze moeten goed ln-
gellcht worden! Hoe lang zullen zonnedauwplant-
Jes, geplant in de buurt van een vijvertje van 
een terrarium, het uithouden? En dan de bewe-
ring, dat het maken van een terrarium heel wat 
eenvoudlger is dan het maken van een aquarium. 
Wlj hebben wel anders ervaren. In een betrekke-
lijk kleln terrarium wlllen de schrljvers een ge-
zelschapsbevolklng en dienovereenkomstlge In-
richting, dus droog en nat bij elkaar, onderbren-
gcn. Dit leidt tot grote teleurstellingen. De inhoud 
Is overigens een potpourri van wetenswaardlgs, 
hoewel men zich niet aan de Indruk kan ont-
trekken, dat al de bljgevoegde hoofdstukken over 
Komodowaranen, Reuzensalamander, Kijk In vo-
rige eeuwcn op de reptielen. Reuzenslangen, 
Planten en slangen in het volksgeloof, hebben 
moeten dlenen om het boekje „op dikte" te 
brengen. Wat zou een meer deskundlge en meer 
op herpetologle ingesteld schrijver van de 120 
pagina's een schitterend boekje hebben kunnen 
maken, lets, waar de serleuze terrarlumhouder en 
amateur-herpetoloog wat aan heeft. Dlt kunnen 
wij helaas niet zeggen van dit boekje. 

D. J. VAN DER LAAN en 
J. TH. TER HORST. 

Betalinq 6CR contRiButie Besluit 5e jaaRQanq 
Zoals reeds in het vorige nummer vermeld, begint 
1 October 1947 een nieuw vereniglngsjaar, waar-
voor de contrlbutle ad f 9,50 verschuldlgd Is, te 
betalen lneens of in twee halfjaarlljkse termijnen 
van f4,75. 
Het Bestuur doet op alle leden een zeer dringend 
beroep. een der hierboven genoemde bedragen 
voor 1 October 1947 te storten op onze glroreke-
nlng 461084, ten name van: penningmeester ,,La-
certa". Dordrecht. Glreert men niet, dan wordt 
een postkwltantle aangeboden voor f 4,75 plus 15 
cent incassokosten. 
Op het einde van een vereniglngsjaar zit onze 
vereniging bijna zonder geld, zodat uw financIBle 
hulp onontbeerlijk is. Op aller medewerklng 
wordt echter gerekend. 

Met dit nummer beslulten wij de vljfde Jaargang 
van ons orgaan. De Index slulten wlj hierblj. Als 
we zien, wat er in de 92 pagina's aan herpeto-
logisch nieuws geboden Is. dan mogen wij met 
trots zeggen: het is de moeite waard. Het doet ons 
goed te kunnen vermelden, dat wij zeer veel on-
gevraagde brieven uit binnen- en bultenland 
hebben ontvangen, waarin ons orgaan, zowel om 
zljn typografische verzorging, illustrering en in-
houd, wordt geprezen. 
Wlj beloven TJ, Jaargang 6 wordt nog lnteressan-
ter, n6g leerrljker! Daarvoor hebben wlj echter 
ook uw hulp en steun nodig. Geeft ons uw er-
varingen met uw dieren, uw terraria, uw herpeto-
loglsche speurtochten in de vrlje natuur In de 
komende maanden op schrlft door! 

Befalen der contributie in Sept. betekent . . ..Lacerta" uw voile steun geven 
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