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Foto: J. Th- ter Horst 
„Lacerta" en Succulenten ontmoeten elkaar I 

Een aardlg voorbeeld van een met succulenten beplant droog terrarium met Gohoomde padbagedissen 
uit Texas 
Links• een Stamsncculent (Euphorbia); Midden: een Bladsuccalent (Crassula). 
Dit Is een afbeeldlng van een der terraria van ons lid J. P. v. d. Werfl te Rotterdam, beheerder van 
onze lmportdlenst 
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Het zij mij vergnnd, dit derde gedeelte 
aan te vangen met een kleine verzuchtlngl 
Zo gaarne zou ik deze reeks artikeltjes 
hebben aangevuld met een. groot aantal 
afbeeldingen. Daardoor zou veel beschrij-
ving. overbodig geweest zijn en de lezer 
krijgt m.i. een veel betere indruk van een 
plant door het aanschouwen van een 
afbeolding dan door, hoe breed ook uit-
gesponnen, boschrijvingen. 
Helaas laat de boschikbaro luimte zulks 
niet toe en is het slechts mogelijk, een zeer 
beschelden gedeelte der schatten, die de 
Succulenten bieden, in beeld te geven. 
Eiger nog, ik moet om dezelfde reden ook 
met mijn woorden zuinig zijn, terwijl er zo 
heel veel te vertellen zou vallen. 
Moge de liefdo voor deze schone gewas-
sen toch een stlmulans vinden in het wei-
nige, dat kan geboden worden; er bestaat 
tenslotte meer dan overvloedige literatuur 
over, die men met weinig moeite ter lezing 
kan bekomen. 

Ik zal ditmaal iets vertellen over de niet-
winterharde Crassulaceao, dus een aan-
vang maken met de planten voor het war-
me terrarium, waarover al hetgeen nu nog 
zal' volgen zal handelen. 
Vooraf dit nog: Elke van nu ai te bespro-
ken plant kan 's zomers zonder bezwaar 
ook In het koude terrarium gebruikt wor-
den, mits men haar in potten plant en die 
in de bodem ingraaft. Zij kunnen dan, 
zonder dat de planten daardoor lijden, 
v66r het begin van de wintertijd met pot 
en al uit het koude terrarium gelicht wor-
den en op de vensterbank van een ver-
warmde kamer, holder licht, overwinteren. 
Met het volgende voorjaar kunnen zij dan 
weer hun plaatsje in het koude terrarium 
krijgen. 
In het warme terrarium worden zij echter 
llefst zonder pot, dus direct in de grond 
uitgeplant en zij kunnen daar, zonder 
bezwaar, mits in overvloedig licht, con-
stant verblijven. 
Hot: geslacht Sedum heelt in zeer verschil-
lende delen der wereld vertegenwoor-
digers, die 's winters niet aisterven, doch 
jaar na jaar stand houden en groter en 
fraaier worden. Het merendeel vormt 
stevige, soms houtige, Stengels waaraan 
bladeren groeien, die maar heel weinig 
meer met „echte" bladeren te maken heb-
ben.' Zij zijn meestal niet vlak, zoals bij 
de gewone planten en hun Europese ver-
wanten (en indien wel vlak, dan van be-
langrljke dikte), doch vormen klompen 
plantenweefsel en zij hebben, bijna zonder 
uitzondering, geen steel en evenmin blad-
nerven. 
Als voorbeeld volgen hier een paar Ame-
rlkanen: S6dum Treleasii Hose munt uit 
door zeer dikke, enigszins afgeplatte, dicht 
opeengedrongen, zeegroene, een weinig 
bedauwde bladeren, wier gezamenlijk 
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Cotyledon crbiculata 
Tekening: Mevr. H. Alberts-Reifst, naar J. Voerman Jr. 

gewicht soms zo zwaar is, dat de takken 
er door naar de grond gedrongen worden 
en daar dan wortels vormen. Deze mooie 
plant vertakt- vrij sterk en is, Indien goed 
gekweekt, een waar sieraad. 
Sedum allantoides Rose draagt langwer-
plg-rolronde, aan de top lets breder wor-
dende, zwak naar boven gekromde, bla-
deren — eveneens van zeegroene kleur, 
dof glanzend met- een witte bedauwing. 
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Veel d a a r o p gelijkende, doch van meer 
gedrongen groei, d.w.z. de minder dikke 
bladrolletjes s taan dichter opeengehoopt, 
is Graptopetalum pachyphyllum Eosc, de 
bladtopjes zijn meesta l roodachtig ovei-
w a a s d . 
Met heldergroene b laderen prljkt Sedum 
Adolphl Hamet, die dikwijls verward wordt 
met. Sedum Nusbaumerianum Bitter. Bij 
deze laa ts te soort zijn de dik-platte, enigs-
zins puntig uit lopende b laderen (dit ter 
onderscheiding) meer bruinachtig-geel-
groen van kleur. 
Een grote groep Crassulaceae komt van 
Zuid-Afrika; zij d ragen de namen Cotyle-
don en Crassula. 
Heel mooie planten zijn Cotyledon orbicu-
ldta L., met witte, poederacht ig bestoven, 
vrij brede, cirkelvormige bladeren en de 
daa r nauw a a n verwante Cotyledon Bai-
beyi Schonlrth., met groene, dubbel zo 
lange als b rede bladeren. Beide soorten 
hebben forse Stengels. 
Cotyledon macrdntha Beiger, met appel-
groene bladeren, heeft, zoals ook C. orbi-
culata, een fijn contrasterende rode lijn 
langs de b ladranden. 
Cotyledon paniculdta Thunb. (syn. C. ias-
cicularis Ait.), de zogenaamde Boterboom 
van de Zuid-Afrikaners, ontleent die r.aam 
a a n de betrekkelijk grote zachtheid van 
d e slam. Deze soort prijkt hier vanaf het 
najaar met helder-groene bladeren, die in 
onze zomer verdrogen en bloeit daa rna 
met rode, klokvormige bloemen. 
Het is hier wellicht de p laa t s om het 
volgende vast te leggen: tot nu toe is er 
in hoofdzaak sprake geweest van een 
scheiding tussen de planten in „winterhar-
d e en tropische". Met d e laats tgenoemde 
plant komt er echter een nieuwe scheiding, 
die ieitelijk van meer be long is, aan het 
licht en dat is die in „blad- en stamsuccu-
lenten". Bladsucculenten dragen min Of 
meer grote en dikke b laderen aan meestal 
slechts matig verdikte takken en twijgen. 
Bij stamsucculenten is de zaak juist om-
gekeerd, de b laderen zijn zeer geredu-
ceerd, ontbreken in veel gevallen vrijwel 
geheel en in p laa ts van weinig ontwikkel-
de takken produceren zij zeer dikke, die 
v a a k a a n kleine zullen herinneren en in 
veel gevallen zelfs de kogelvorm bereiken. 
Welnu, bij Cotyledon paniculdta trellen wij 
b laderen aan , die slechts weinig verdikt 
zijn en een Stengel, oi beter stam, die bij 
volwassen exemplaren -de dikte van een 
middelmatige man nabij komt. Doch hoe 
dik die stam ook wordt, de betrekkelijke 
zachtheid blijft bes taan . 
Bij Crassula is er een zeer grote verschei-
denheid van vormen, wij ontmoeten veel 
soorten, die sterk a a n Cotyledon herinne-

ren en dan ineens de zeer Iraaie Crassuta 
ialcdta Willd., met sikkelvormige, muis-
grijze, zeer kort behaa rde bladeren, die 
bijna horizontaal a ls taan en van 7 tot 
10 cm lang worden. Bloempjes zijn rood 
gekleurd. 
Crassula SchmidtU BgL vormt aanvankelijk 
rozetvormige plantjes die, a ls zij g a a n 
bloeien, en dat geschiedt heel gemakkelijk, 
vrij snel uitgroeien tot 5 a 12 cm l ange 
stengeltjes, die met massa ' s lekker ruiken-
de rode bloempjes overdekt zijn. 
Crassula lycopodlaldes Lam. is een fris, 
groen gewasje, waa rvan de takjes opval-
lend herinneren a a n voters door de, elkaar 
als dakpannen (maar dan in ulterst minia-
tuur) in rijen, langs de Stengels dekkende 
ongeveer 2 mm lange blaadjes . 
Zeer sierlijk is het merendeel der Echeve-
da's, hun groeiwijze loopt paral lel met die 
v a n de winterharde Semperviva, d.w.z. de 
platte, meestal puntig uitlopende bladeren 
s taan n a a r al le streken van het kompas 
uit, Zij onderscheiden zich echter door 
grotere verfijndheid, vaak komen was-
blauwe kleuren in allerlei nuances voor 
en d a a m e v e n s ook roodachtige of purper-
kleurige als bljvoorbeeld bij Echeveria 
gibbillora D. C , welker varieteit metallica 
van opvalIor.de schoonheid is. 
Vele Echoveria's vormen vrij lange 
Stengels, waardoor de rozet niet meer vrij-
wel plat op de grond groeit, maa r bijv. op 
een Ii m hoog stammetje en d a a r m e d e 
komt dan een verdere overeenkomst in 
groeiwijze met d e Semperviva in het licht, 
want de Canar ische Eilanden herbergen 
grote aantal len Sempervivums — soorten, 
wier bladrozetten zich eveneens op min of 
meer hoge Stengels ( = slammer.) ont-
plooien. 

Een zeer bijzondere aantrekkelijkheid biedt 
Sempervivum tabulael6rme (Haw.) Webbet 
Bertth., die tot de nog l a a g groeiende 
soorten behoort en zeer platte rozetten van 
de grootte van een flink etensbord vormt. 
Bloeit met b leekgele bloemen in trosvonn. 
De Sempervivum-species hebben het na-
deel, dat zij, na het bloeien, alsterven; het 
zijn monocarpische gewassen, wier leven 
met d e bloei en het rijpen der zaden een 
einde neemt. Hetzelfde komt, zoals reeds 
vroeger gezegd is, ook bij de Agaves voor. 
Gelukkig zorgt de plant meestal , voor het 
afsterven, voor een aanta l uitlopers, die 
het leven der moederplant voortzetten. 
De Semperviva bloeien over het a lgemeen 
met grote bloeiwijzen, die meestal geel van 
kleur zijn; de Echeveria's brengen minder 
bloemen, doch die zijn groter en fraaier 
gekleurd. 

(wordt vervolgd) 
• 
• 
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Wanneer wij onze terrarlumkalender raadplegen, 
doen wij goed er bij stU te staan, da t onze 
beschouwlngen gebaseerd zljn op normale weers-
omBtandlgheden. De afgelopen ultzonderlljk zachte 
wtater, het ongewoon vroege voorjaar, hadden 
oorzaak kunnen zljn, dat voor een aantal op-
gegeven felten de data met twee a drie weken 
vervroegd hadden moeten worden, ware niet 
onvcrwachts de hevige vorsi van elnde Februarl 
opgetreden. In normale jaren echter vonden wij 
bljvoorbeeld de elsnoeren van onze Gewone pad 
(Bufo bufo) altijd tussen 1 en 10 April (pro-
vincle Zuld-Holland). BIJ massa's zaten dan de 
padden in he t water. In bet begin vonden we 
eerst aUemaal mannetjes en even later bleken 
ook de wijfjes het na t te element te hebben op-
gezocht. 
Na de eerste zoele Aprlldagen konden wij dan 
de meterslange anoeren dril, netjes gestren-
geld tussen he t groen. veelal in he t sterregroen, 
aantreffen. De Knoflookpad (Pelohates fuscus) 
volgt dan. Haar larve — die plaatseujk in Ne-
derland gevonden wordt, o a . in Noord-Oostelijk 
Noord-Brabant (wie geeft ons dit jaar eens 
enkele waarnemlngen door?) — Is direct ken-
baar aan haar bijzondere grootte, namelljk 
soms wel ruim 15 cm! 
Ook de Vroedmeesterpad (Alytes obstetrlcans). 
lnheems In Zuld-Limburg, ontwaakt om als 
laatste t e worden gevolgd door de Rugstreep-
pad (Bufo calamlta) . Midden of elnde April 
werpt de Vuursalamander haar Jongen af In het 
nog ljskoude water van de Zuld-Llmburgse berg-
beekjes of in he t bassln van ons terrarium. 
Boomkfkkers, Geelbulkpadden, hagedissen, ring-
slangen laten zich weer zien. De Moerasschlld-
pad (Emys orbicularis) duUrt op ui t de modder 
van onze tulnvljver. Al onze terraria, in de hulskamer. 
bultenterrarta en onze opqnluchtterrarta kunnen in vol 
bedrlji wo-dcn gezet. 
Bij de sub-tropische en zuiver tropische reptie-
len en amphibieen is bet echter oppasscn. want 
April s taat bekend om haar wlsselvalUghcid wat 

weersgcsteldheden betreft. Denk maar aan het 
bekende spreekwoord: ..April doet wat zij wil". 
Men kan des ochtends prachtlg zonnig weer 
hebben, zet alle ventllatlekleppen open, gaat 
naar zljn werk om des avonds thuls te komen 
bij triestig koud weer, met een temperatuur in 
de sub-tropische of tropische bak ver beneden 
het toegestane minimum. Onze dieren vat ten dan 
direct een fllnke kou met als gevolg grote kans 
op longontsteking. 
April is de maand om nleuwe kweken aan te 
leggen van voeders; wasmotten, meelwormen, 
enchytraeen (witte wormpjes), enz. Ook doet 
men goed — als men sub-tropische of tropische 
dieren wil laten oversturen u i t andere landen 
— hiervoor de perlode te nemen liggend tussen 
half April en half Mel. 
De meeste watersalamanders leggen volop eieren. 
Knip de takken groen, waaraan deze zljn ge-
kleefd, ui t en deponeer deze in atzonderlljke 
potten met etlketten, om ze daarln verder op 
te kweken. Trek er op u i t om aardwormen, 
naakte slakjes, plssebedden, kortom alles wat 
nan kruipend en vllegend voorjaarsgedlerte kan 
worden bemachtlgd, but t te maken. Voeder uw 
ultgehongerde dieren goed en gevarieerd. Noteer 
el-afzettlngen, he t ul tkomen er van. geboorten, 
parlngen, vervellingen, nauwkeurig In uw dag-
boek. Later hebt u er enorm veel nu t en plezier 
van. 
Vergeet ook niet. da t 1 April de tweede helft 
van ons verenlglngsjaar aanvangt, zodat — zo 
dit nog niet is geschled — uw contributie l ) 
voor deze tweede helft aan de pennlngmeester 
moet worden geglrcerd. Als er weer geld In kas 
Is kunnen wij deze kalender vervolgen. en ons 
orgaan blijven ultgeven. Dit hoort 66k bij de 
liefhebberij I 

t . H. 

l ) / 4,75 te storten op postrekening 461084 ten 
name van: pennlngmeester „LACERTA", Dor-
drecht. 

teRRaRiumfcieRen in palestina i 
Bufo viridis Lour., de Groene pad 6 o O R * WCRneR, haifa. V€Rt. J. tliinstRA JR. 

Lid der vereniging 
Verspreldingsgebied: Engelse werken ver-
klaren: de landen rond de Middellandse 
Zee. In Palestina wordt B. viridis bijna 
overal gevonden, behalve in het uiterste 
zuiden (omdat hier een woestijn ligt?). 
Almetingen: Ik heb gelezen, dat B. viridis 
tot 13 cm groot wordt, maar heb zulke 
grote exemplaren nooit gezien. De grootste 
maten ongeveer 8 a 9 cm. 
Speciale kenmerken: Bij mijn weten zijn er 
geen speciale kenmerken; er is echter een 
huidplooi langs de poten, maa r dat kan 
ook bij andere padden misschien wel zo 
zijn. 

U gelieve te bedenken, dat ik in Palestina 
kwam toen Ik A]A jaar was . Sedert dien 
heb ik geen andere padden dan B. v. 
gezien. 
Wat de kleur aangaa t , Engelse boeken 
noemen deze groen- of geelachtig, van 
boven met bruine of olijfkleurige p lekken 
(L. G. Payne, "Hardy reptiles and am-
phibians". No. 15 van onze bibliotheek-
catalogus). 
„Het dier is zeer veranderlijk van kleur, 
maar op z'n mooist is het lichtgroen met 
chocolade-bruine vlekken", zo schrijft Dr 
Burgess Barnett in "The Terrarium". 



Ik heb B. viridis nooit met bruine stippen 
gezien, wel heb ik de volgende kleuren 
waargenomen: 
Grondkleur: geel, olijf, lichtgroen, bruin-
geel of roestbruin. 
Vlekken: olijf, b ladgroen, zwartgroen, olijl-
grijs. 
De kleur van onderen is altijd wit. Volgens 
mij is de mooiste kleur geel met blad-
groene vlekken. 
Levenswijze in Palestina: De Groene p a d 
heeft niet veel vochtigheid nodig; ze ver-
borgen zich g r a a g onder stenen, struiken 
enz. zoldng het d a g is en komen 's nachts 
te voorschijn. Ze kunnen aard ig zwemmen 
en dulken, m a a r hebben voorkeur voor het 
droge. Wanneer ze het water in gaan om-
dat het zo heet of droog is, dan zitten ze 
g r a a g ergens op en zwemmen niet rond. 
Het schijnt, dat de a a r d van de bodem van 
geen be long is. 
Temperatuur: Tot mijn spijt heb ik geen 
waarnemlngen genoteerd, maa r binnen-
kort hoop ik dit wel te kunnen doen. 
Voortplanting: Er is geen b e p a a l d e paar-
tijd. De par ing vindt p laa t s wanneer er 
kleine plassen en beekjes zijn. Alleen voor 
d e koudste wintermaanden moeten we 
misschien een uitzondering maken. Ge-
woonlijk vindt de voortplanting hier in 
Palest ina p laa t s in d e herist (December) 
en in 't vroege voorjaar; soms zells al in 
Maart en April. Op plaatsen waa r het 
water in de zomer hiet opdroogt, kan men 
in dat jaargetijde zowel eieren als larven 
vinden. Het mannetje klemt het wijfje vast 
achter haa r voorpoten; ze blijven bij 
e lkaar zonder elkander los te laten, ge-
durende de tijd van acht a tien dagen. 
De eieren worden in lange, dubbele snoe-
ren gelegd en bevrucht vdoidat de snoeren 
geheel in het water zijn. Daarna rusten de 
dieren op het droge. Soms komen ze acht 

Bufo viridis Laur., uit Palestina 
Foto Mlis £. Quitch Haifa 

a tien keren op het land tijdens de paring 
om te rusten. 
De gedaanteverwissel ing is in de winter 
na acht weken, in de zomer na zes weken 
klaar. De jonge padjes groeien l angzaam 
en zijn na vijl jaar volwassen. 
Ervaringen In gevangenschap : De dieren 
zijn zeer sterk en zeer rustig. Daar ze 
kleine sprongen nemen behoelt het terra-
rium niet groot te zijn. Ze komen zelfs 
midden op de d a g te voorschijn bij het 
voederen, zodra ze geleerd hebben, dat 
ze overdag eten krijgen. 
Ze behoren water te hebben, maar het is 
niet noodzakelijk, dat ze er in kunnen 
zwemmen, tenzij men ze wil laten paren. 
Voedsel in gevangenschap: Geen b e p a a l -
de eisen; haast al les wordt gegeten. Som-
migo exemplaren eten stukjes vlees enz. 
en andere willen dit niet nemen, zelfs niet 
wanneer ze uitgehongerd zijn. 

V*1 , fc een mteRessante javaanse Qiftslanq 
600R w. q. van onen, 6en haaq 
met enige tekeningen door de schrijver 

In het December-nummer van „Het Aqua-
rium", ui tgave van de Nederlandse Bond 
„Aqua Terra", wordt door een in Indie 
vertoevende mllitair (lid van onze vereni-
ging) een beschrijving gewijd a a n de 
reptielen, w a a r m e d e hij reeds kort na aan-
komst kermis maakte . Het zijn een aanta l 
soorten, die er a lgemeen voorkomen, en 
een welkome bron van waarneming vor-
men voor d e belangstel lende leek en her-
petoloog. 
In de loop van dit artikel volgt dan echter 
een alinea, die be langwekkende perspec-

••' 
tieven opent en die daarom in zijn geheel 
hier wordt overgenomen. De schrijver 
zegt hierin: 
„Enige tijd hierna werd ik de bezitter van 
een klein zwart slangetje, niet groter dan 
een halfwas ringslang, bovenzijde git-
zwart, ondergrond grijs, evenals de buik. 
Dit slangetje nam steeds, als er iemand 
bij het terrarium kwam, een dreighouding 
aan door het voorste deel van het l ichaam 
op te richten en de hals plat-breed uit te 
zetten,- kwam men dicht bij het reptiel dan 
spoot het gif in de richting van het ge -
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Figuur I 
Volwassen Naja ' 

! 1 txlpudlans sputatrix 

vaar. Volgens beschrijving door een 
K.N.I.L.-collega zou ik hier te maken heb-
ben met het zeer giftige I]zerslangetje". 
Het blijkt echter, dat wij hier te doen heb-
ben met een Jong exemplaar van Naja 
tripudians sputatrix, hetgeen in het Neder-
lands te vertalen zou zijn met „Spuw-
cobra" (zie figuren 1 en 2). 
De naam cobra doet reeds dadelijk uit-
komen, dat wij met een gevaarlijke gift-
slang te maken hebben, behorend tot de 
Elapiden, maar alvorens meer bijzonder-
heden te vermelden over deze ene soort 
zullen wij ter orientatie een kort uitstapje 
maken naar het rijk der giislangen met, 
hun vergaande difierentiatie en speciali-
satie. 
Bij de slangen met giltanden onderschei-
den wij twee grote groepen, namelijk de . 
Opistoglypha en de Pioteroglvpha. De 
Opistoglypha bezitten min of meer ge-
groefde tanden achter in de bek en zijn 
voor de mens meestal ongevaarlijk, terwijl 
daarentegen onder de Proteroglypha 
(slangen met gegroefde giitanden voor in 
de bek) de gevaarlijkste giitslangen 
voorkomen, die de mens kent, o.a. de fa-
milies der Elapiden (w.o. de Brllslang, zie 
figuur 3) en der Viperiden (waartoe 
slangen behoren met het meest gespecia-
liseerde gifapparaat, namelijk opricht-
bare, als een injectienaald doorboorde 
giitanden, zoals adders en ratelslangen; 
zie figuur 4). 
Onderwerpen wij het gif van al deze slan-
gen aan een beschouwing dan zien we in 
hoofdzaak een verschil tussen gif, dat op 
het centrale zenuwstelsel werkt (neuro-
toxine) en gif, dat het bloed en de bloed-
vaten aantast (haemorrhagine). 
Neurotoxinen worden in hoofdzaak bij de 
cobra-achtigen gevonden; haemorrhagi-
nen voornamelijk bij de adders. De neuro-

toxinen werken het snelst en zijn het ge-
vaarlijkst; de kleine, gegroefde glftanden 
van de Cobra brengen wonden toe, die 
sneller dodelijk zijn dan de lange injectie-
naalden van een Adder of Ratelslang, 
tenzij in het laatste geval een bloedvat 
geraakt is, daar de dood dan bijna ogen-
blikkelijk intreedt. 
Maar keren we terug tot onze cobra, de 
op de Grote en Kleine Soenda-eilanden in-
heemse Naja tripudians sputatrix, een va-
rieteit van de bekende Voor-Indische Brll-
slang. De varieteit sputatrix mist de zo ka-
rakteristieke briltekening en is veel don-
kerder gekleurd tot op het zwarte af. 
Wel bezlt hij het, aan alle cobra's eigen, 
instinct bij opwinding of woede het voor-
ste deel van het lichaam te verheffen en 
tegelijk de lange, beweegbare ribben — 
die tegen de ruggengraat aan liggen — 
op te richten, aldus de „lepel" vormend, 
waarnaar de Maleiers hem genoemd heb-
ben „Oelar sendok" = Lepelslang (zie 
figuur 1). Ook de andere inheemse bena-
ming, „Oelar berloedah" = Spuwslang, 
draagt deze slang met ere, aangezien hij 
zijn bekendheid, oi liever beruchtheid, 
ontleent aan het vermogen zijn gif uit te 
werpen tot op een afstand van meer dan 
twee meter en wel met een verblulfende 
trefzekerheid. Proeven hebben bewezen, 
dat de aanval steeds op het hoofd is ge-
richt en meestal volkomen onverwacht 
volgt; we staan hier voor een van de 
wonderen in de natuur, een ieilloos doel-
treffend instinct waardoor het de leek toe-
schijnt alsof deze slang „beseft", dat zfjn 
gif, tenzij het de ogen binnendringt, nut-
teloos is, aangezien het de gezonde huid 
niet aantast. Ongetwijfeld heeft het 
„spuwen" zich geevolueerd tot een extra 
verdedigingswapen, waardoor de slang 
zijn vijand verblindt en zelf vlucht. Wij 
vinden deze wijze van verdediging ook bij 
sommige Afrikaanse cobra-soorten. 
Een wonderlijk analoog geval vinden wij 
bij onze inheemse Roerdomp, een verbor-
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figuur 2 
Jong exemplaar van Naja tripudians sputouix 
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gen levende, reigerachtige vogel. Dr Por-
tielje heeft in een reeks eminente proef-
nemingen aangetoond, dat de aanval van 
een in het nauw gedreven roerdomp steeds 
op het hoofd is gericht; zulke tot een aan-
val gedreven roerdompen richten hun sna-
velstoot niet, zoals door proeven werd be-
wezen, met opzet op de ogen van de 
vijand, hoewel hun aanval vaak zal mee-
brengen, dat een oog — of het gevoelige 
gedeelte er om heen — getroffen wordt 
(cf. „Dieren zien en leren Kennen", Biz. 
203 v.v.). 
Niet anders is het bij de door ons beschre-
ven cobra-soort. Ook hier na de dreig-
houding een aanval op een binnen bereik 
genaderd, vijandelijk kop-romp complex, 
waarbij de aanval zich op het kop-gedeelte 
richt. Een wonderbaarlijk doeltieffend in-
stinct! De uitwerking van het gif op de ge-
troffen ogen is een brandende pijn, ge-
volgd door gedeeltelijke of algehele 
blindheid. Wanneer de ogen onmiddellijk 
behandeld worden met boorwater, of zelfs 
gewoon water, blijven verdere gevolgen — 
behalve enkele dagen een branderig ge-
voel — uit. Waar echter een behandeling 
werd nagelaten, treden ernstige gevolgen 
op. In de literatuur vinden we verschei-
dene van zulke gevallen vermeld met ern-
stige afloop. 
„Kort daarop," zo vertelt Kopstein, na 
reeds eenmaal door zulk een slang „be-
spuwd" te zijn, „toonde ik dezelfde slang 
aan een collega, ditmaal voorzichtiger, op 
enige afstand. Hij was door zijn buitenge-
wone wildheid een goed object ter demon-
stratie. Zodra men de kooi naderde, breid-
de hij zijn imposant schild uit en liet een 
diep, boosaardig gesis horen. Hoewel wij 
bleven staan op een afstand van twee 
meter, blies hij ons toch door het gaas 
van de kooi heen fijnverdeelde droppels in 

Figuur 3 
Kop van Naja hannah 

Men lette op het verschll In giitanden met figuur 4 

ERRATA. Ons Pebruarlnummer moest In een 
wat te snel tempo worden samengesteld, Hetgeen 
tot gevolg heeft gehad, dat enige storende fou-
Ven In de kopij zljn geslopen. Wilt u het volgende 
corrigeren? 
Pagina 34, linker kolom, laatste alinea, „water-
hyacinth" moet zljn ..watergentlaan"; pagina 42, 
linker kolom, 3e regel van onder staat „fcrab-
belen", moet zljn „knabbelen"; pagina 44, rech-
ter kolom, 9e regel van boven en 8e regel van 
onder staat .Supracandal", moet zijn „Supra-
caudaal"; 14e regel van boven staat ..buikschlld", 
moet zijn ..rugschlld"; ISe regel van boven staat 
..wijfjes", moet zijn ..mannetjes"; 18e regel van 

Figuur 4 
Kop van Ratelslang 

het gezicht en weer begonnen de ogen 
heftig te branden en hield een gevoel van 
droogheid tot de volgende ochtend aan. 
De behandeling bestond beide keren in 
een uitwassen met boorwater. Ik hield 
hem nu een glazen plaat voor waar hij 
plichtsgetrouw direct naar blies, waarop 
het glas bezaaid werd met druppels ter 
grootte van een speldeknop en groter. 
Hiervan veegde ik enkele met een keu-
kenzoutoplossing af en gaf een rijstvogel 
een injectie. Na enkele minuten lag de 
vogel dood in een hoek. Het experiment 
met de glasplaat herhaalde zich een kwar-
tier lang en het was verbazend welke hoe-
veelheden gif zich op het glas verzamel-
den. Tenslotte echter was de voorraad 
uitgeput." 
Dat deze slang naar verhouding slechts 
weinig ongelukken op zijn naam heeft 
staan komt, doordat zijn als waarschu-
wlng geuit doordringend gesis reeds van 
ver is te horen en zijn opvallende impo-
neerhouding, functionnerend als „sein on-
vejlig", de verschrikte vijand nog tijdig de 
gelegenheid geeft uit de voeten te komen. 
Wat het aan bet begin van dit artikel in 
de geciteerde alinea genoemde IJzerslan-
getje betreft" dit is een, door de Euro-
peanen aldus genoemde, uiterst onschul-
dige en zeer kleine Typhlops-soort, levend 
van de kleinste insecten en in de literatuur 
wel „Wormslang" genoemd. Er zijn 
Europeanen, die rotsvast overtuigd zijn 
van de enorme giftigheld er van en zelfs 
geloven, dat de „IJzerslang" zijn slacht-
offer als een pijl doorboort. En diep on-
der de indruk van zulk een schrikbeeld 
laten we het daarbijl 

boven inlassen tussen de woorden ,,de" en 
„fcletne", de woorden „gehele soort aan de"; 
naast Ov foto op pagina 4b staat „naar binnen 
gebogen buikschlld", moet zijn „naar binnen 
gebogen rugschlld". WIJ bleden onze excuses aan 
voor de gemaakte <outen. 
Op 28 Januari 1948 promoveerde tot Doctor in 
de Wis- en N'atuufkunde aan de Rijksunlversi-
teit te Leiden ons lid J. M. Lodewijlcs te Den 
Haag, op het proef schrif t: „Onderzoekingen 
over mogelijke oorzaken van Neotenle". 
Namens Bestu-ir en leden werd de nleuwe Doctor 
een telegram met gelukwens toegezonden. 
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kRachtiQ nooovoeosel VOOR 

De vorige zomer heeft zich gekenmerkt 
door een zeldzame droogte- en hitte-
periode, die menig sdlamandervriend tot 
wanhoop zal hebben gebracht als hij op 
zoek was naar aardwormen en slakken. 
De slakken, het meest geliefkoosde voed-
sel van onze landsalamanders, waren wel 
bijna geheel aiwezig. Ik heb •mij echter 
uit deze moeilijkheid weten te redden, 
daar ik uit een nabijgelegen sloot massa's 
waterslakken kon vissen. Hiervan nam ik 
de grootste soorten, namelijk de bekende 
Poelslak (Limnaea sfagnalls), het Post-
hoomtje (Planorbls comeus) en de 
levendbarende slak (Paludina vivipara). 
Daar,' zoals bekend, de landsalamanders 
slechts naakte slakken vreten, goolde ik 
de huisjes kapot, pelde ze geheel af om 
ze van de puntige nog aanhechtende 
scherven te ontdoen, spoelde ze in schoon 
water en kon ze zo aan mijn salamanders 
opvoederen. Van de Levendbarende soort 
moet men bovendien het perkamenten dek-
sel verwijderen. Wie wel eens rode slak-
ken in een aquarium, waarin men tevens 
salamanders houdt, probeerde te kweken, 
zal hebben opgemerkt, dat hier weinig 
van terecht komt, daar de kleine slakjes 
langzaam in aantal afnemen. 
Het blijkt, dat ook watersalamanders deze 
kleinere dieren wel weten te consumeren. 
Daar waterslakken gemakkelijk lange tijd 
in een aquarium in het leven gehouden 
kunnen Worden, is het dus een aange-
wezen voedsel, dat men tijdig kan inza-
melen bij abnormale droogte of bij te ver-
wachten strenge vorstl 
Een ander zeer krachtlg voedsel, dat * ik 
leerde kennen, is de mossel. Gedurende 
de hele winter zijn ze te verkrijgen en het 
is voor. een stedeling, die -anders flinke 

9 VRAAG EN AANBOD, 

RUILRTJBRIEK. 
f Mededellngen worden gratis 

opgenomen. ZIJ moeten 
) ulterlijk de lOe van de 
f maand in het bezit zijn van 

de redacteurl 
Ons Ud P. van Arkel, Re-

ft gentesselaan 291, Den Haag, 
J vraagt wie hem kan helpen 
A-> san een terrarium (of een 
» J aquarium als zodanig te ge-

~ v ^ _x-«— bruiken) van pljn. 110 x 50 
' x 70 em? Brieven met prijs-

opgaat. 
Ons Ud Gust. Mos, Schwerlnkade 47, Loosdulnen, 
biedt aan wegens plaatsgebrek 1 grote zlnken 
bak, driedellg, een deel met afvoerkraan, lengte 
pljn. twee meter, gebruikt als krokodillen-
aqua-terrarlum. Prijs slechts / 10,—. Vracht voor 
kopers rekenlng. Ons lid H. L. de Koningh, Nachtegaalstr. 12bls, Utrecht:' ..Handbook of Lizards", H. M. Smith, 1948, prijs / 13,—. .Lurche und Kriechtlere fremder Lander", K. Floerloke, prijs / 2,50. „They hop and crawl", 1945 prijs / 9,50. 
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OOOR ]. B. ten veen, RotteRbam 

uitstapjes moet maken om aan wormen 
te komen, een welkome vervanging. 
Ik dien ze in gekookte toestand op. Na 
het koken verwijder ik daaruit eerst de 
dikke sluitspleren voor zover ze niet in 
de schelpen vast zijn blijven zitten en de 
zogenaamde baarden (byssusdraden), 
waarmede de dieren tijdens het leven aan 
stenen of paalwerk waren verankerd en 
spool ze daarna goed in schoon lelding-
water af. Daarna worden ze in smalle 
reepjes gesneden. Alle dieren, zowel 
water- als landsalamanders, zijn er dol op. 
Men hoede zich echter voor een te veel. 
De dieren geven het dan later weer terug 
en kunnen daarbij het water grondig be-
derven. Met een behoorlijk kwantum toe 
te dienen berelkt men tevens, dat nog niet 
volwassen dieren tijdens de winter door 
blijven groeien en dat vermagerde dieren 
In korte tijd weer geheel normaal zijn. 
Volwassen dieren zijn bij mij reeds zo ver 
(Januari 1948), dat ik de paring elk ogen-
blik kan verwachten. 
Tenslotte kan men nog proberen met verse 
vis te voederen. Ook dit lijkt mij zeer aan-
bevelenswaardig, hoewel ik daarvan zelf 
nog geen ervaring heb. De levertjes van 
vis (schol, schelvts) zijn een uitstekend 
voedsel, hoewel hierdoor het water even-
eens spoedig troebel wordt. Ook vlskuit 
zou ik willen aanraden. Geweekte stokvis 
leent. zich, volgens mijn eigen ervaring, 
hiervoor minder, aangezien deze, zowel 
rauw als gekookt, altijd nog te hard is. 
Maar wie beschikken kan over witvis of 
verse zeevis, raad ik aan de proei eens 
te nemen en zijn bevindingen op deze 
plaats te algemenen nutt.e openbaar te 
maken. Men vergete dit laatste vooral niet! 

Bectificatie: ..Problemen en moellfjk-
heden bij het houden van Tropische 
reptielen en amphibieen" pagina 31, 6e 
jaargang No. 4. Door een misverstand 
blijkt de door mij genoemde gestorven 
Python in bovengenoemd artikel niet het-
zelfde exemplaar te zijn, dat als verplaatst 
werd opgegeven. 

J. BOVENKERK Jr., Amsterdam. 

Hetaling der contributie 
WIJ vestlgen er de aandacht op, dat per 1 April 
a.s. de tweede ternujn van de contributie ver-
valt. Zij, die de versohuldlgde contributie voor 
het tweede halfjaar, zijnde / 4,75, nog niet neb-
ben gegireerd, ontvangen een postkwltantle voor 
dit bedrag, verhoogd met 15 cent lncassokosten. 
Dringend vezzoeken wij alle betrokkenen het 
geld gereed te doen leggen, opdat geen enkele 
kwitantle onbetaald terug komel' 
In verband met de moellljke IlnanciBle posltie 
onzer vereniging rekenen wij op aUer medewer-
klng. Betaalt prompt op tijd! 

A. VAN DER GRAAF, Pennlngmeester. 
Kiispijnseweg 79rood, Dordrecht. 

Giro der vereenlging: 461084. 
druk: Oebrs. den Oudsten, Lekkerkerk 
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