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BIJ de aanvAnq van de zes6e jAARqanq
Degenen die — toen onze vereniging werd
opgericht — „Lacerta" geen levensvatbaarheid hadden toegedacht, omdat er voor
terrariumkunde en herpetologie niet voldoende interesse zou bestaan, hebben gelukkig ongelijk gekregen.
De oprichting onzer vereniging en het uitgeven van een maandblad hebben er in
niet geringe mate toe bijgedragen de belangstelling voor de reptielen, amphibieen
en het terrarium, en wat daarmede ten
nauwste verband houdt, te doen toenemen.
Zo beginnen wij dan aan onze Ge jaargang.
nadat wij kans hebben gezien 5 jaargangen uit te geven, vol met interessante
herpetologische lectuur, steeds gevarieerd,
voor ieder wat. Ondanks ons zeer beperkte
ledental en derhalve beperkte financiele
draagkracht konden wij in de 5e jaargang
nog een kleurenplaat en een kunstbijlage
van een hele pagina doen opnemen.
Helaas heeft de sterk gewijzigde monetaire
situatie in ons land — met de dientengevolge sterk gedaalde koopkracht van het
publiek — een grote invloed gehad op de
verdere ontwikkeling van onze vereniging.
Bleek de medewerking in de vorm van het
inzenden van artikelen, korte mededelingen, foto's, het schenken van cliche's, enz.
buitengewoon groot, het aanwerven van
nieuwe leden bleei achterwege, zodat het
ledental zelfs enigszins is teruggelopen.
Door het uitblijven van ledenaanwas moeten derhalve vele plannen blijven rusten,
omdat tenslotte alles om het geld draait!
Zo kunnen wij onze lang gekoesterde wens

— een mooi omslag om ons orgaan — nog
niet uitvoeren, terwijl uitbreiding van het
aanlal pagina's ook nog even moet blijven
rusten, hoewel het, wat het beschikbare
kwantum copy betreft, mogelijk ware geweest.
Aangezien een goede illustrering buitengewoon gewaardeerd blijkt te worden,
zullen wij trachten ook dit jaar weer vele
originele foto's en tekeningen te doen opnemen. In dit nummer wordt een kleurenplaat opgenomen, terwijl een prachtige
kunstbijlage in een der nummers van deze
jaargang een plaatsje zal krijgen. Deze
kunstbijlage wordt gratis door een onzer
leden ter beschikking gesteld. Een sympathieke geste, welke navolging verdient.
Met onze populaire rubriek: „Het Terrarium
van deze maand" zullen wij doorgaan,
terwijl enige zeer leerzame artikelenreeksen zullen worden ingelast, n.l. over
de schildpadden en over succulenten voor
sub-tropische en tropische terTaria.
Met vele buitenlandse tijdschriften hebben
wij een uitwisseling van artikelen en
cliche's tot stand gebracht. Van onze leden
verwachten wij tenslotte dezelfde medewerking als verleden jaar, veel korte berichtjes, artikelen, vertalingen uit buitenlandse boeken en tijdschriften, krantenuitknipsels, kortom alles wat voor de redacteur van „Lacerta" van belong kan zijn.
En zo gaan wij weer bouwen aan de 6e
jaargang en alien dragen een steentje bij!
J. Th. ter Horst, Redacteur

P?T

•

/

w
S

s*ss.

;

ii i i

?s#
rtrr-r

.i T--

t —

maandkaLendeR

octoBeR/novemBeR

De herfst heeft zijn intrede gedaan. De
reptielenhouders hebben een schitterend
seizoen gehad, veel warmte en zon voor
hun dieren, tot nog laat in het najaar
sprinkhanen en allerlei vliegend gedierte,
maai de amphibieenhouders zijn radeloos
geworden door de intense droogte gedurende vele maanden.
Laten zij dus trachten in de.maand October
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nog zoveel mogelijk wormen en slakken te
vangen, en andere voederdieren, teneinde
hun dieren zo goed mogelijk gevoed de
winterslaap te doen beginnen. In de vrije
natuur zien wij — op een zonnige najaarsdag na — geen reptielen en amphibieen
meer. Zij hebben reeds hun winterkwartieren opgezocht.
Buitenterraria op of onder balcons, ge-

plaatst in de tuin, dienen reeds elke nacht
te worden afgedekt als beschutting tegen
plotseling invallende nachtvorst.
In de openluchtterraria moeten de plekken,
waar de dieren zullen kunnen overwinteren, gereed zijn en afgedekt met dorre
bladeren, sphagnum, varens en dergelijke.
Sub-tropische dieren, als landschildpadden, worden binnengehaald. Wanneer er
geen gelegenheid bestaat in het openluchtterrarium, b.v. door een te hoge grondwaterstand (in het Westen des lands), de
terrariumdieren er in te laten overwinteren,
dan geen risico nemen en de dieren verzamelen voor half October en ze in een
winterkist stoppen.
Laat men het terrarium in de huiskamer of

serre in zijn originele toestand staan, dan
moeten de gele, afgestorven bladeren van
de planten worden verwijderd, terwijl regelmatig moet worden gelucht. Staat het
terrarium. in een verwarmde kamer, dan
dient men uiterst voorzichtig te zijn in verband met de droge lucht, die alles uitdroogt en doet verdorren.
Sub-tropische en tropische terraria dienen
regelmatig gei'nspecteerd te worden op
temperatuur en vochtigheidsgraad.
Noteer precies hoeveel dieren, en welke
soorten u in de winterkist stopt, en schrijf
er bij in welke toestand zij op dat moment
verkeren. In het voorjaar komen deze gegevens van pas.

6e RinqsUnc,,

dooR th. copnelissen, ha&Rlem

Natrix natrix natrix (Linne)

Met tekening door de schrijver

Ringslang in rusthouding
vijvers en meertjes. In moerassig en waterrijk gebied kan ze zelfs vrij algemeen
voorkomen. Dat wil echter niet zeggen, dat
ze in droge gebieden geheel ontbreekt,
hoewel ze daar wel zeldzamer wordt aangetroffen. In Zwitserland, in de Alpen, treffen we haar tot op een hoogte van 1650 m
nog aan, in Piemont zelfs tot op 2300 m.
We zien wel, dat de ringslang zo balf en
') Cliche In Weer en Wind

')

Uiterlijk: De soortkenmerken
richten zich vooral op de kopschilden: Een preaoculair-, 3
postoculair- en 7 supralabiaal
schilden (waarvan no. 3 en 4
onder het oog). Frontaalschild
naar voren verbreed. Schubben op het lichaam in 19 overlangse rijen (deze zijn scherp
en duidelijk gekield). Aantal
buikschilden 157—190. Iris van
het oog zwart. De ringslang is
blauwachtig grijsgroen van
kleur. Over de rug lopen twee
tot zes overlangse rijen van
zwarte plekken. Achter de kop
bevinden zich aan weerszijden
gele (soms wit of oranje)
zwart gezoomde vlekken. De
buik is wit en zwart geblokt
(vooraan meer wit, achteraan
meer zwart). Deze slang heeft
meestal een lengte van 70—
80 cm, maar soms komt men
exemplaren tegen, die veel en
veel longer zijn, de grens ligt
dicht bij de twee m (1,85 m).
Oecologie: Zij houdt zich in de
nabijheid van stilstaand water
op, vooral beboste oevers van

half een waterdier is. Zij kan dan ook uitstekend zwemmen. Zigzag slingerend aan
de oppervlakte van 't water schiet ze vooruit. Meestal is het steeds maar „tongelende" kopje boven water, toch kan ze ook
razend snel onder water zwemmen en zelfs
wel een hall uur onder blijven. Zij legt
hierbij een groot uithoudingsvermogen aan
de dag. (1350 m aan een stuk waargeno-
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men.) Een enkele maal trof men een ringslang kilometers ver in zee aan (tot 23 km).
Zij is zeer beweeglijk en naast de Dobbelsteenslang is ze een van de snelste
slangen op het land. Ook het klimmen,
zelfs in bomen, gaat haar gemakkelijk af.
Dikwijls treffen we haar aan in de buurt
van onze woningen (kelders, mesthopen,
kippen- en eendenhokken). Slechts wanneer ze gestoord wordt, probeert ze te
bijten, maar meestal gebruikt zij tegenover
mensen haar stinkende excrementen. Als
ze bijt, is de wond pl.m. 1 cm lang en 'n
paar mm diep; zij schijnt als met een mes
gesneden.
Het voedsel bestaat vooral uit kikkers en
dan meestal wel bruine kikkers (Rana
temporaria L).
Nog liever heeft zij boomkikvorsen, maar
deze kan ze slechts in het voorjaar bemachtigen, wanneer deze zich voor de
voortplanting in het water begeven.
Zo kan men pas gevangen ringslangen aan
het eten krijgen met boomkikvorsen.
De gewone prooidieren zijn echter de
bruine kikker, de heikikvors en de springkikvors. Waterkikvorsen niet graag; dan
eet ze nog liever padden. Ringslangen, die
bij grote plassen huisden, waar slechts
Rana esculenta voorkwam, aten soms wel
deze groene waterkikvorsen.
Vuurbuikpadden worden zonder uitzondering versmaad. De ringslang kan zelfs in
het donker de verschillende soorten onderscheiden (ook de larven!). Hierbij zullen
ze dan ook wel meer op de reuk dan op
het gezicht afgaan. Watersalamanders
schijnen ze erg graag te lusten (vooral de
kleine watersalamander). Soms vergrijpt
ze zich ook aan de vuursalamander, maar
dit schijnt haar toch niet te bevallen, daar
ze hem weer uitspuwt en het leven spaart.
Ze jaagt ook met bijzondere voorliefde op
vis (jonge forellen), maar dit is nog niet
erg vaak waargenomen.
Hier zal ik dan de jacht beschrijven van
de ringslang op een bruine kikvors.
Langzaam nadert de slang haar prooi. Deze raadt intussen de bedoeling der naderende slang.
Zijn instinct en misschien ook een herinnering aan een, gelukkig overleefd, dergelijk gevaar, doet hem zijn vijandin herkennen en hij maakt zich uit de voeten.
Zoals bij ieder opgejaagd dier, spring! hij
des te haastiger naarmate de afstand tussen hem en de vijand kleiner wordt. De
doodsangst berooft hem dermate van z'n
zinnen, dat hij maar weinig en slechts korte
afstanden springt. Ja, soms zelfs door een
haastig lopen probeert te ontkomen, terwijl hij anders enorm kan springen. Heel
zelden hoort men ook nu a! zijn angstig
kwaken, dat met het gewone kwaken haast
niets gemeen heeft.
Een dergelijke achtervolging, waarbij de
slang voor al het andere in zijn omgeving
4

blind lijkt te zijn, duurt zelden erg lang.
Spoedig heeft de slang haar prooi te pakken en op dit moment hoort men dikwijls
het gesmoorde angstgeschreeuw van de
prooi. Het klinkt werkelijk medelijwekkend
in onze oren. De manier, waarop ze haar
prooi verzwelgt, staat de toeschouwer bijzonder tegen, omdat de slang geen moeite
doet om haar slachtolfer eerst te doden
(hiertoe is ze dan ook eigenlijk niet in
staat). De prooi gaat dus levend en hevig
spartelend naar binnen. Gewoonlijk probeert ze de kikvors bij de kop te pakken,
maar het zal in de regel wel zo gaan, dat
ze de vluchtende kikvors bij de achterpoten te pakken krijgt. Ze grijpt hem dan
opnieuw en trekt hem dan langzaam naar
binnen. Het kost de slang niet weinig
moeite het beweeglijke wild vast te houden, desondanks gelukt het de laatste bijna
nooit zich van z'n onverbiddelijke vijandin
te bevrijden. Beurtelings wordt de bovenen onderkaak naar voren geschoven (de
tanden staan schuin naar achteren), de
schedel wordt erg uitgerekt. Kleine kikvorsen worden vanzelfsprekend veel gemakkelijker verorberd dan grote, waar dan
ook het verslinden soms meerdere uren in
beslag kan nemen, terwijl een kleine slang
daardoor zeer afgemat wordt. Kleine kikkers en larven (dikkopjes) worden soms
in grote hoeveelheden naar binnen gewerkt. Wordt de slang bedreigd, dan spuwt
ze de zo juist verorberde prooi weer uit,
terwijl ze dan soms haar muil ontzaglijk
moet opensperren. Aan zoogdieren en vogels vergrijpen zij zich nooit, daar ze immers het vermogen, dat alle warmbloedige
dieren etende slangen eigen is, n.l. het
door omknelling doden der prooi, mist.
Onbegrijpelijkerwijze was men lange tijd
van mening, dat de ringslang niet drinkt.
Alle slangen drinken echter (behalve dan
de woestijnslangen) en ook de ringslang
kan men er dikwijls op betrappen, dat ze
de druppels in het terrarium oplikt. (Ook
drinkt ze wel uit het bakje.)
Hoewel ze de voorkeur geeft aan water,
heeft men ringslangen ook wel aan melk
kunnen wennen. Hongerstakingen zijn ook
bij deze soort niet zeldzaam; men heeft
zelfs meegemaakt, dat een ringslang een
hongerstaking van 311 dagen overleefdel
Verspreiding: De ringslang komt voor in
geheel Europa (behalve het hoge Noorden), Noord-Afrika (Algerie) en W.-Azie.
In dit grote gebied komen vele varieteiten
en abberaties voor.
De halsring is meestal geel of wit, bij de
meer zuidelijke vormen loopt deze kleur
tegen rood aan. Om deze gele halsvlekken
loopt een zwarte band. Deze twee zwarte
banden aan weerszijden van de kop
vloeien in elkaar over boven op de nek. Bij
de zuidelijke vormen zijn ze absoluut gescheiden. Ook de kleur der bovendelen
kan erg uiteen lopen. Zo komen er in Zwit-

serland een olijfgrijze, een meer roodachtig
grijze en een tussenbeide in staande gevlekte vorm voor. In Oostenrijk komt een
•
geheel zwarte vorm voor zonder lichte
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uitgroeien, zo, dat de hele buikzijde, op de mawm^si.
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keel na, zwart is.
a. V a r . p e r s a P a l l (bilineata Bibr.
Bory). Over de rug twee evenwijdige
lengtebanden van 'n geelachtig witte kleur.
Kop Ringslang
Z.-O. en O.- Europa, N.-O. Italie, Dalmatie,
Griekenland, Bosnie-Herzogowina, O. Oos- S = Supralabiaalschild.
tenrijk, Stiermarken, Kaukasus, Klein-Azie, P = Postoculairschilden.
PerziS.
PR = Preaoculairschild.
b. V a r . m o r e o t i c a B e d g e . Zwart F = Frontaalschild.
met twee gele lengtebanden over de rug.
Winterslaap. Deze is zeer kort. Bij
Griekenland, Herzogowina.
c. V a r . s p a r s a S c h r e i b e r . Met gele goed weer wordt deze soms wel tot in
of witte vlekken gespikkeld zwart lichaam. November uitgesteld. Vroeg in het voorjaar, eind Maart—begin April, is zij alweer
Tirol.
d. V a r . s c u t a t a E i c h w . Bovenzijde present. Kort daarop vervelt ze voor de
geheel zwart. Onderzijde wit en zwart ge- eerste keer. Langzamerhand trekt ze haar
bruiloftskleed aan, maar de paring heeft
blokt. Verspreid voorkomend.
e. V a r. a t e r E i c h w. Geheel zwart, zo- toch niet eerder plaats dan eind Mei—
wel boven- als onderzijde. Verspreid voor- begin Juni. In deze tijd ziet men, vooral in
de morgenuren, 't mannetje en het vrouwtje,
komend in Europa.
f. V a r . c e t t i e G e n e . Geen gele hals- elkaar in vele kronkels innig omstrengevlekken. Rugzijde met grote donkere vlek- lend, liggen.
De geslachtsdrilt vervult deze dieren
ken. Sardinie, Corsica.
g. V a r. s i c u 1 a C u v. Geen gele hals- zo geheel en al, dat men hen tot op
vlekken, donkere dwarsbanden op de rug- korte afstand kan benaderen. Op de duur
van de dracht schijnt het weer van invloed
zijde. Italie.
h. V a r . a s t r e p t o p h o r a
S e o a n e . te zijn, zodat men het gehele jaar door pas
Geen gele halsvlekken. Zelfs de zwarte gelegde eieren kan tegenkomen (van eind
banden daarachter'Zijn practisch ook ver- Juli—September). In gevangenschap wordt
het leggen soms zolang opgeschort, dat de
dwenen. Spanje.
Resumerend. De ringslang komt voor in: jongen zich reeds in het moederlichaam
Duitsland, Zwitserland, Italie, Frankrijk, ontwikkelen. (De eieren komen dan onmidSpanje, Portugal, Donaulanden, Balkan- dellijk of kort na het leggen uit.) Het aantal
schiereiland (vooral de gestreepte varie- eieren varieert van 15—20 bij jonge, en
teit), zuidelijk deel van Noorwegen, Rus- van 25—36 bij oudere wijfjes.
land tot Finland, voorbij de Oeral en de In vorm en grootte lijken ze we! wat op
Kaukasus tot in Franskaukasie, Azer- duiveneitjes, maar ze onderscheiden zich
door de dunne, perkamentachtige
beidsjan, Armenie, Georgie, Perzie, Algerie hiervan
kalkarme schaal. In het ei ziet men ook
(zeldzaam).
verschil: het eiwit vormt slechts 'n dunne
In Nederland treffen wij de ringslang vrij laag om de, bijna alle ruimte innemende,
veel aan in het diluviale gedeelte, vooral dooier. De eieren zijn meestal langwerpig
Overijsel, Gelderland, Utrecht en 't Gooi, 2—3 cm lang en 1—2 cm dik. Blootgesteld
overigens zeldzaam.
aan de lucht drogen ze langzaam uit, in
V i n d p l a a t s e n : Groningon: (Gronin- het water gaan ze eveneens te gronde.
gen, Slochteren).
Gewoonlijk kiest het wijije mei veel zorg
Drente: (Peize, Eelde, Assen, Rolde, Frede- de gunstige plaatsen: mesthopen, onder
riksoord, Schoonoord, Zweelo).
afgevallen blad, vochtig mos, losse bladOverijsel: (Heino, Aamsveen, Enschede, aarde, molm enz. Hier ontstaat door het
Denekamp).
broeien enigszins warmte" terwijt! toch de
Gelderland: (Veluwe, Arnhem, Velp, Hoog- vochtigheid op peil blijft. Nu zoekt het
en Laagsoeren, Wageningen, Renkum, wijfje een putje, brengt de anus erboven
Wolfheze, Voorst, Gorstel).
(hierbij buigt ze de staart omhoog) en laat
Utrecht: (Maarsbergen, De Bill, Baarn, de eieren vallen. Het ene ei volgt bij 't legUtrecht, Soest, Soestdijk, de Vuursche, gen onmiddellijk 't andere en kleeft er dikAmersfoort).
wijls aan vast, zodat het hele legsel
Noord-Holland: (Bussum, Hilversum, La- paarlsnoervormig kan zijn. Ze zwellen
enigszins. Na 7—8 weken komen de eieren
ren).
uit.
Limburg: (Brunssum).
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Schouren in de schaal, zo dun als de snede
van een mes, kondigen het jonge dier aan ;
van binnen uit wordt een opening gcmaakt
in de schaal. Een slip van de schaal wordt
opgolicht en Meruit komt de kop van "do
slang. De eieren liggen in een plasje ongobruikt eiwit, dat bij de beweging van
hot jonge dier naar buiten wordt geperst.
Urenlang blijft het diertje met de kop uit
de eischaal hangen, als om uit te rusten
van het inspannend werk. Plotseling schiet
het diertje uit het ei. Er zit nog een dun
vliesje omheen, maar het stroopt af als het
jonge slcngetje wegkruipt. De geboorte is
'n feit geworden. Het slangetje meet van
16—18 cm. De jonge diertjes hebben reeds
'n volledig gebit en kunnen dus meteen
„hun broodje verdi'enen".
Verzorging. Wie de ons aangeboren vrees
voor slangen van zich afschudt en de ringslang heeft leren kennen, zal hen zeker
sierlijk en in zekere zin aantrekkolijk noemen. Deze soort is in gevangenschap gemakkelijk te verzorgeh, zelfs pas govangen ringslangen krijgt men gemakkelijk
aan het eton, wat nu niet bepaald van elke
slangensoort gezegd kan worden. Ringslangen kunnen in zekere zin ook tam worden en op den duur gebruiken ze haar
stinkend verdedigingsmiddel niet meer.
Ze eten zelfs uit de hand en in Wenen is
het zelfs gelukt 'n ringslang aan rauw
vlees te wennen, maar dat is wel een heel
grote uitzondering.
Voor al die dingen is echter een geschikt
terrarium noodzakelijk. De allereerste els
is, dat het groot genoeg is. Geschikt is b.v.
een terrarium van de volgende aimetingen:
lang minstens 100 cm, breed 80 cm en hoog
100 cm. Gebruik als bodemlaag zanderige
veengrond. Zorg voor een flinke vijver
(doorsnede pl.m. 50 cm, diep 10 cm). Nu
bent u al een heel stuk van 't grondvlak
kwijt. Laat daarom de achterwand ilink
omhoog lopen. Een hele goede achtergrond
kan men maken van losse turf. Laat zo nu
en dan die wand maar een beetje over
het water hangen en maak holletjes. En
het laatste punt is de beplanting. Doe het
zo natuurlijk mogelijk, het mag we! wat in

en over clkaar groeion. Geschikte planten
zijn b.v. Struikheide, Dophoide, Bosbes,
Veenmos, alle soorten varens en mossen.
Ziezo, dat is klaar! Over goede ventilatie
en drainage behoei ik natuurlijk niet meer
te spreken!
Als laatste punt wil ik, opdat dit artikel er
enigszins aanspraak op zal kunnen maken
„volledig le zijn", behandelen de
Zieklen. Ik zal het hier slechts hebben over
twee der ergste en meest voorkomende
ziekten.
I. „Mondzeer". Als men een slang heeft,
die nog maar zelden ,,tongelt" en alle
voedsel weigert, kan men er zeker van
zijn, dat zij a a n deze ziekte lijdt. Op het
iandvlees komen kaasachtige klompjes
(men kan die er afvegen). Er komen er hoe
longer hoe meer. Den wordt het pas opgemerkt doordat de onder- en bovenlip uit
elkaar gedrukt worden. De gehele kaakrand wordt aangetas! en tanden vallen uit.
De luchtpijp wordt overwoekerd en de
kaakbeondoren komen bloot te liggen.
Deze ziekte is zeor besmettelijk en ook gevaarlijk voor de mens (desinfecterenl).
Geneeswijze: Zieke delen penselen met
Lugolsche Jood-oplossing. Na 2—3 dagen
herhalen (goen 3e maal!).
Door doze behandeling krijgt de slang het
erg benauwd. Daarom slijm uit de bek halen, daarna gaat 't beter. Napenselen met
chinosoloplossing.
II. „Pokken". ledereen kent deze zwarte
puisten op de huid van hagedissen en
slangen.
Geneeswijze: Droge omgeving plaatsen.
Hele lijl insmeren met Lugolsche oplossing.
Daarna iets vochtiger omgeving om te helpen bij de vervelling. Na de vervelling zijn
beide ziekten verdwenen!
Men houde er rekening mede, dat men gedurende deze behandeling al en toe
dwangvoedering moet toepassen met kleine
beetles, daar de dieren anders nog van
zwakte sterven en de vervelling niet halen.
Nu, mede-lielhebbers, ben ik a a n het slot
van m'n relaas. Het eindigt wel wat somber, maar daar laat een echte liefhebber
zich toch niet door afschrikken, wel?

het kweken van qeelBuikpadden in qev^nqenschAp
&OOR J. s m i t , ROtteRdAtn.
Met 2 foto's door J. Th. ter Horst
Onmiddellijk na de aankondiging in ons was op 12 Mei 1947.
maandblad, dat er' Geelbuikpadjes en
Of ik met een paar te doen had wist ik
andere amphibieen uit het buitenland ver- niet, doch bij het uitzoeken werd afgegaan
wacht weiden, gaf ik mij op als gegadigde
op de wat slankere bouw van het ene
voor Geelbuikpadden (Bombina variegata). exemplaar en de wat grotere omvang van
Tijdens een bezoek bij onze Importdienst, het tweede.
ten huize van de heer J. P. van der Werff, In hoeverre dit kenmerken zijn kan in het
bleok mij, dat de in het uitzicht gestelde
midden gelaten worden, zeker is in elk
diertjes reeds waren aangekomen.
geval, dat overduidolijk is gebleken, dat
De prijs, grotendeels de vrachtkosten uit- ik inderdaad de bezitter was geworden
makend, was reeds bekend, zodat ik nog
van een stel.
die zelfde avond naar huis kon gaan met Thuis gekomen werden de dieren aanvaneen tweetal van de bestelde padjes. Dat
kelijk onder gebracht in een klein volglas-

aquarium, waarin een klein laagje water
aan de dieren gelegenheid gaf het natte
element op te zoeken, terwijl een paar
stenen en enkele waterplanten de illusie
„land" wekten. Hierin bleven de padden
tot de 23e Mei, zonder dat er iets bijzonders te bespeuren was, behalve een gezonde eetlust. In deze periode — en trouwens ook de lijd daarna — voerde ik de
dieren met rode muggenlarven. Inmiddels
had ik mijn terrarium op dat tijdstip gereed
gekregen en beplant, terwijl het watergedeelte — waarvan tijdens de afgelopen
winter een ruit door ijsvorming was gesprongen — weer gedicht was. Nadat de
padden in het. terrarium waren geplaatst
zochten de dieren al dadelijk het water op
en kwamen slechts even op het land om
voedsel te zoeken, om zo spoedig mogelijk
weer in het water te gaan. Reeds de volgende avond hoorde ik een der dieren
kwaken en na enige tijd geduldig wachten
bij het terrarium, zag ik beide dieren —
welke bij mijn komst direct ondergedoken
waren — met hun kopjes boven de waterspiegel van het bassin uitsteken. Dit beloofde wat, doch niet alles, want reeds had
ik herhaaldelijk schijnparingen waargenomen, zonder dat deze ooit tot resultaat
leidden.
Het watergedeelte werd echter elke dag
nauwkeurig ge'inspecteerd, en de 25e Mei
werd mijn zoeken beloond, doordat een
klein klompje eieren tussen de planten mij
er van overtuigde, dat we op de goede
weg waren. Regelmatig volgde nu de
verdere ei-afzetting, steeds in kleine hoeveelheden, waarbij de eieren bij voorkeur
aan de planten schenen te worden opgehangen. Op 28 Mei zag ik reeds de eerste
larven zich uit hun omhulsel vrij maken
en na enkele zwempogingen, zich vasthechten aan de glaswand van het watergedeelte, Waar de eierafzetting nog steeds
doorging, besloot ik een klein aantal eieren
apart te zetten in het kleine volglas-aquarium, waarin aanvankelijk de ouderdieren
waren ondergebracht. Deze eieren kwamen
op 30 Mei uit. In de zon geplaatst, binnens-
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Onderzijde Geelbuikige Vuurpad
Let op grote zwemvllezen van de achterpoten
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Geelbuikige Vuurpad op de rug gezien ')
huis, was er spoedig een grote alg-ontwikkeling waar te nemen, w a a r a a n de
jonge dieren zich te goed deden. In het
terrarium schenen de larven het minder
goed te doen, want nadat de larven ongeveer een halve centimeter groot waren —
gerekend zonder staart — verdwenen zij,
zonder dat ik een spoor van de dieren kon
vinden.
Het geroep van het d* hield gelijke tred
met de paring en het eierafzetten, en hoewel het geluid door het stadsrumoer vervaagde, was het toch wel sterk genoeg om
de buren uit de slaap te houden, met als
gevolg dat ik het vriendelijk verzoek kreeg
de dieren (men zei iets anders) te verwijderen.
Het o" zette Ik dus apart en de rust keerde
weerl
Enkele dagen daarna kreeg ik medelijden
met het dier — dat zich in zijn nauwe
behuizing maar weinig op zijn gemak
scheen te voelen — en zette het weer in
het terrarium, maar onbekend met de eisen,
die het samenwonen in onze mensengemeenschap nu eenmaal met zich brengt,
ongeacht zomerse radio-explosies, werd de
geslachtsdrift weer vaardig over hem en
hij kwaakte er dus weer op los, dat het
een lieve lust was. Wat moest ik doen?
Terug dan maar weer die d"? Nu had ik
een wat ruimere behuizing voor hem gereed gemaakt in de vorm van een grote
inmaakfles, welke op haar kant gelegd,
een behoorlijke zwemgelegenheid gaf en
toch nog een landgedeelte opleverde.
Twee dagen later was het diertje echter
dood. Oorzaak onbekend. Eetlust was normaal gebleven.
De zelfde dag, dat was de 19e Juni 1947,
kwamen bij de larven de achterpoten door.
De eetlust van de dieren was onverzadigbaar, zodat besloten werd een tweetal
larven onder te brengen in een groot gezelschapsaquarium, waarin voldoende algen gevormd werden, en de rest in het
terrariumbassin te deponeren, dat door
algontwikkeling geheel ondoorzichtig geworden was.
24 Juni broken ook de voorpoten door en

waar het larvestadium spoedig achter de
rug zou zijn, schepte ik de jonge dieren
weer uit het gezelschapsaquarium en
bracht ze onder in het meer genoemde
kleine volglasaquarium. De dieren buiten
ontwikkelden zich ook voorspoedig, maar
toen trad de hittegolf op, welke mens en
dier teisterde. Door een afwezigheid van
een paar dagen was het mij onmogelijk
in te grijpen, zodat ik bij mijn thuiskomst
op 28 Juni uitsluitend dode larven aantrof.
Met te meer zorg werden de beide overgebleven dieren behandeld, die op dat
moment zo ver ontwikkeld waren, dat zij
op het land klommen. De achterpootjes
vertoonden reeds de gele vlekken, terwijl
de buik nog witgrijs gemarmerd was. Voorlopig teerden de padjes nog op de inkrimpende staart, die als voedsel dienst

de smaRaqdhaqeois
Lacerta viridis viridis (Laurenti) is een der
mooist getekende hagedissen. Uiterlijk: hun
huid, welke bedekt is met fijne schubben
op de rug, welke aan de buikzijde grover
worden, steekt fel groen met bruine of
zwarte vlekken, tegen de omgeving af,
met veelal een hel creme tegen geel aan
lopende buikkleur.
Voornamelijk de mannetjes dragen deze
bijzondere tinten, waarbij in de paringstijd
hun blauwe keel nog komt, die vaak tegen
korenblauw aan is.
Do vrouwtjos daarentegen zijn matter van
tint en zijn doorgaans te herkennen aan
drie of vier bruine strepen, welke lopen
van kop tot staart. Hun kop is bedekt met
over elkaar liggende schilden, wat deze
dieren een krachtig aanzien geeft. Evenals
alle hagedissen bewegen zij zich met hun
korte, maar krachtige poten zeer vlug; ook
bij hen- sleept hun buik daarbij grotendeels
over de grond, hoewel zij zich op hun
voorpoten kunnen opheffen.
Het zijn zeer goede klimmers. Vooral in
rotsachtige streken kunnen zij zich vlug
en behendig van de ene rots op de andere
verplaatsen, waarbij hun lange staart, 1/3
van hun lengte, hun goede diensten bewijst. De grootte dezer dieren varieert van
35—40 cm, ook komen er wel exemplaren
v a n plm. 50 cm voor! Het verspreidingsgebied der smaragdhagedissen is zeer
groot. Van de Noordelijke Middellandsezeelanden, van Portugal tot aan de Zwarte
Zee, Zuid-Rusland, tot aan de Wolga. Doch
het oorspronkelijke gebied is Duitsland, en
Oostenrijk en bijzonder langs de grote
rivieren in Duitsland. Als terrariumbewoner
is het ongetwijfeld een der mooiste dieren, welke men maar kan wensen. Het best
voelen zij zich thuis in een droog terrarium
met zandige bodem, en grote brokken natuursteen, waartussen in hier en daar enige
vetplanten of cacteeen, hetwelk een zeer
artistieke aankleding vormt, en waarmee
deze dieren, met hun prachtigo kleuren3

doet in de periode dat het inwendige va'
het dier zich geheel zal hervormd hebben.
5 Juli waren de staartjes geheel verdwenen
en ik wachtte in spanning het moment af,
dat het eerste voedsel genomen zou worden. De buikjes begonnen ook reeds te
kleuren, terwijl de ongeveer V/i cm grote
padjes — net als de ouden — bij nadering
onmiddellijk in het water plonsden.
In juist een maand is de gedaanteverwisseling voltooid. De omstandigheden schijnen hiertoe gunstig geweest te zijn, al kan
ik niet aangeven, welke deze geweest zijn.
Zeker schijnt het mij in elk geval toe, dat
grote hitte en waarschijnlijk in nog sterkere mate, temperatuursverschillen, remmend werken op de ontwikkeling, en, zoals
mij gebleken is, zelfs mislukking ten gevolge kunnen hebben.

dooR h. AIBERS, &msteR6am
combinaties een zeer apart geheel vormen.
Het verdient aanbeveling om stevige planten bij deze dieren te plaatsen, d a a r zij,
door hun grootte, kleinere planten spoedig
/knakken.
Laten wij er vooral aan denken deze dieren, zoveel als mogelijk is, de voile zonnewarmte te geven. Dan spreiden zij de ribben uit en zij maken zich breed, op de
door de zon warm gemaakte stenen, teneinde elke zonnestraal op te vangen. Heeft
men moerdere van deze exemplaren in het
terrarium, dan kunnen zich — vooral bij
de mannetjes — ware vechtpartijen voordoen, daar deze hagedis erg bijtlustig is.
Een aardig verschijnsel van deze reptielen
is, dat het wijfje na het afzetten der eieren
— omstreeks Mei — twee tot drie dage n
hierbij de wacht houdt. Nadien moet men
de ouderdieren echter verwijderen of althans zorgen, dat zij er niet meer bij kunnen komen, anders eten zij hun eieren op.
Het voedsel der Lacerta viridis is zeer
veelzijdig, namelijk meelwormen, vliegen,
spinnen, vlinders, sprinkhanen, kakkerlakken, kortom vrijwel alle insecten zijn hen
welkom. Alleen rupsen eten zij minder
graag en als zij ze eten dan nog alleen de
gladde rupsen.
Wat hun winterslaap a a n g a a t ben ik persoonlijk voorstander (dit voor alle terraliumdieren) om deze in het terrarium —
waarin zij des zomers verblijf houden —
ook de winterslaap te laten doorbrengen.
Dit levert meestal de beste resultaten. Na
hun winterslaap zijn zij veelal lusteloos,
doch na regelmatige voeding, en vooral
zon, komen zij weer spoedig op hun verhaal, alhoewel mijn ervaring is, dat zij
toch zelden weer zo actiel zijn als andere
soortgenoten, welke men bijkoopt, dus
direct uit de vrije natuur komen.
Ik hoop, dat dit artikel mag bijdragen om
deze zeldzaam interessante dieren, indien
nog onbekend, nader te mogen leren
kennen.

