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Rana fcalnutinat BonapARte, oe spRinqkikvoRS 
6OOR th. j . p. coRneLissen, haaRlem 
Met enige tekeningen door de schrijver 

Nomenclatuur: 
Deze kikvors was in de oudere literatuur 
bekend onder de naam: Bona agilis 
Scbreiber, Bona agilis Thorn. 
Duits: Springfrosch. Frans: Grenouille 
agile. Engels: Agilefrog. 
In Engeland werkte de populaire naam 
„Mudfrog" verwarrend. De knoflookpad 
heet daar „Spadefoot-toad" of „Mudfrog". 
In 1938 werden echter springkikkers in 
Engeland verkocht onder de naam „Mud-
irog", doch de eigenlijke naam is Agile-
frog. 

In 't water en in het donker wordt dat 
dan weer chocoladebruin. Resumerend 
zijn dus vochtigheidsgraad, temperatuur 
en lichtsterkte van invloed op de kleur. 
Midden over de rug loopt dikwijls een licht 
gekleurde band, die halverwege „oplost". 
De slaapvlek is zeer donker. Boven- en 
onderlip donkerbruin gevlekt. Langs de 
bovenlip loopt een lichte lijn. Hier vinden 
we dus een overeenstemming met Rana 
arvalis. Bij deze soort is de onderzijde 
ook melkwit en ongevlekt behalve soms 
de keel. De snuii is vrij lang en enigszins 

Spitssnuitige vorm van Rana dalmatina 
Let op het grote trommelvlies en de lange achterpoten 

U1TEBLIJK: Grondkleur nu eens roodach-
tig, dan weer geelachtig, bruin oi grijs 
met donkere vlekken. Deze kleur ver-
andert meer dan bij de overige soorten. 
Z6 is deze bij pl.m. 6° Celsius bijna zwart 
in een vochtige omgeving. In een droge 
omgeving worden zij zeer licht bijna wit. 

toegespitst maar kan ook afgerond zijn. 
De afstand tussen de bovenste oogleden 
is duidelijk smaller dan zo'n ooglid. 
Kenmerkend voor deze soort is het grote 
trommelvlies. De diameter hiervan is 2/3 
tot bijna zo groot als het oog. Het ligt zeer 
dicht bij het oog. 
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Silhouet van Kama dalmatlna, om de verhoudlng van 
achterpoten tot lichaam te tonoh 

Achterpoten met regelmatige dwarsban-
den. Tenen met onvolledig zwemvlies (1 oi 
2 leden van de 4e teen blijven vrij). Bin-
nenste metatarsusknobbel afgerond, hard 
en tamelijk groot (1/3—1/2 maal de lengte 
van de le teen). Soms een kleine buiten-
ste metatarsusknobbel. De achterpoten 
zijn opvallend lang' (10,5—12,5 cm), wor-
den ze naar voren omgelegd, dan steekt 
de hiel voor de snuit uit. Het mannetje 

Voorpoot van J* met grijze 
copulatleborstela 

heeft in de voortplantingstijd grijze copu-
latieborstels op de duim, hij heeft geen 
inwendige keelzakken maar toch wel een 
stem. De spermadiertjes komen overeen 
met die van temporaria, maar verschillen 
duidelijk van die van arvalis. 
De Springkikker wordt 5,5—7 cm lang; in 
de omgeving van Wenen bereiken ze ech-
ter een lengte van wel 8—9 cm. 

ze ook op verschillende plaatsen in West-
Duitsland (o.a. in het Rijnland) is gevon-
den, is het heel goed mogelijk, dat ze 
66ns in Nederland zal- worden gesigna-
leerd. Zuid-Zweden vormt de noordelijke 
grens. Verder vinden we haar in Frank-
rijk, op de Kanaaleilanden (Yersey), in 
Zuid- en West-Zwitserland, Noord- en Mid-
den-Italie, op geschikte plaatsen in Oos-
tenrijk (b.v. Wenen, hier komt ze zelfs 
algemener voor dan temporaria en ar-
valis) en Hongarije (bij Linz a/d Donau), 
Siiermarken, Karinthie, Zuid-Tirol, Dal-
matie, Herzogowina, de Donau-Drausec-
tor, Zevenburgen, Kroatie, Servie, geheel 
Turkije, Griekenland, N.W:-Kleinazie, West-
Transkaukasie en de Z.W.-rand van de 
Kaspische Zee. 

OECOLOGIE: Deze soort bewoont zowel 
de weiden en bossen in rivierdalen als 
't heuvelland (hier tot op 1300 m hoogte 
aangetroffen). 
Buiten de paringstijd (die maar kort duurt) 
komt zij zelden of nooit in 't water, en 
mocht zij soms voor het een of ander daar-
heen vluchten, dan nog houdt ze zich het 
llefst boven op de bladeren van drijvende 
waterplanten op. Een enkele maal werd 
ze in slijkig water aangetroffen in gezel-
schap van Bombina variegata (Bombinator 
pachypus) (Geelbuikige vuurpad). Ze 
kunnen door hun achterpoten enorme 
sprongen maken van 2 meter lang bij 
1 meter hoogl 
De stem van het mannetje is zeer zwak 
(geen keelzakken, zelfs geen inwendigel) 
en bestaat uit een enkele dikwijls en zeer 
snel herhaalde toon (lijkt op die van ar-
valis). 
Het angstgeschreeuw klinkt echter heel 
anders en dit is ook harder; men hoort 
het dan ook alleen wanneer hij door een 
van z'n doodsvijanden (ringslang, egel) 
gegrepen wordt. 
Na de paartijd maakt het mannetje geen 
geluid meer. 

WINTEBSLAAP: In October begint de win-
terslaap. De wijfjes overwinteren op het 
land onder bladeren, in nolle bomen, rots-
spleten, enz.; de mannetjes in de modder 
van diep water. Ook in de zomer blijven 
de mannetjes over het algemeen veel meer 
in de buurt van het waterl 

VOOBTPLANTING: Op de winterslaap 
volgt de paringstijd, die over het algemeen 

VEBSPBEIDING: R. dalmatlna komt voor 
in Midden-, Zuid- en Oost-Europa en in 
Z.W. Azie. 
Deze soort komt zeldzaam voor in Duits-
land en bereikt daar de westelijke grens 
van zijn verspreidingsgebied, maar daar 

Larve 
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later is dan bij temporaria (in de om-
geving van Wenen echter viel de paartijd 
van deze soort met die van temporaria 
somen) en valt zo ongeveer tussen eind 
Maori en begin Mei. De huid van het pa-
rende mannetje wordt door de vulling van 
de onderhuidse lymphruimten enigszins 
kleifig. 
De paring is, wat de „omhelzing" betreft, 
ongewoon, daar deze maar zeer kort 
duurt. Zo zagen Engelse liefhebbers in 
hun terraria, waar deze dieren dus ook in 
gevangenschap voorttelen, dat hun spring-
kikkers 's avonds het water ingingen en 
paarden. De volgende morgen reeds wa-
ren ze weer aan land en weer helemaal 
op hun gemak. De eieren waren toen reeds 
gelegd. 

El In gelelomhulsel 

Stompsnuitlge vorm van Rana dalmatlna 
Let op de licht gekleurde band over de rug 

De eieren, die in diep water gelegd wor-
den, zijn kleiner (2—2XA mm) en talrijker 
(250—300) dan bij temporaria; het zwart 
van de dooler is donkerder en het wit 
lichter van kleur, zodat de liable pool van 
de dooier scherper omlijnd is. De eier-
massa 's drijven niet en blijven dus gedu-
rende hun ontwikkeling op de bodem lig-
gen. 

De larven, die tot 6 cm lang kunnen wor-
den, zijn bruin met donker glimmende 
vlekjes. De staart, die 2—2]s£ maal zo lang 
als het lichaam is, is scherp toegespitst. 
Afstand tussen de ogen minstens tweemaal 

zo groot als die tussen de neusopeningen 
en als de breedte van de mondtrechter. 
In Juni zijn de larven volledig ontwikkeld. 
De jonge sprlngkikkers zijn nu \yz—2 cm 
lang. 
Deze kikvors went gemakkelijk in een ter-
rarium, indien men een niet te kleine bak 
gebruikt, daar ze zich door 't springen kan 
verwonden. Zoals reeds gezegd vermenig-
vuldigen zij zich dan ook. 
Laten zij, die in de buurt van onze Oost-
grens wonen, eens goed opletten of ze 
de spiingkikkers ook kunnen ontdekken. 
Het zou een mooie aanwinst voor onze 
fauna zijnl 

een qelukte snuRAQdhAQedissenkweek 
OOOR R. p. v. 6. QRieno, hoopdooRp 

Begin Mei 1947 kwam ik in het bezit van 
een paartje Smaragdhagedlssen, Lacerta 
viridis Laur., geimporteerd uit Italie. Na 
enige weken nam ik verscheidene copula-
ties waar, soms twee keer per dag, gedu-
rende plusminus twee weken. Toen het 5 
kennelijk drachtig was en het mannetje 
in haar buurt kwam, trappelde ze heftig 
met de voorpoten en beet ook wel eens 
naar haar gemaal. Dit trappelen werd zeer 
veel gedaan, maar tijdens het allerlaatste 
gedeelte van de dracht en daarna deed 
ze het niet meer. Begin Juli werd een hoi 
gegraven, doch niet diep, daar dit ter 
plaatse niet dieper kon dan 15 cm. De 
dag daarop was duidelijk aan het veel 

dunner geworden lichaam waar te nemen, 
dat er eieren gelegd waren. Het leven ging 
echter zijn gewone gang en niets wees er 
op, dat er de wacht bij gehouden werd. 
zoals in het Oct.-nummer 1947 van „Lacerta" 
beschreven stond. Het gat werd gewoon 
dicht gegraven. Ongeveer Augustus (jam-
mer genoeg heb Ik geen nauwkeurige data 
van het een en ander verzameld) *), kreeg 
ik last van een van de grootste plagen 
van de terrariumllefhebber, namelijk bloed-
luis — hier hoop ik later meer van te ver-
tellen. Het hele geval is n.l. nog in onder-
zoek. Grondig aanpakken was in elk geval 
een eerste vereiste, dus de hele bak leeg, 
alle dieren in een noodbak en alles ont-

1) Uit deze verzuchtlng blijkt weer eens hoe nuttig een dagboekje Is, waarin alle voorvallen en gegevens vermeld 
woiden, tH. 
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smetten. Na voorzichtig graven en grond 
verwijderen, werden de smaragdhagedis-
eleren zichtbaar — naar schatting 10 stuks. 
Ze waren vrij groot, plusminus 2}/> cm lang 
en bultig. Nu het geval daar toch lag, 
besloot ik een van de eieren op te offeren 
om te zien, welke maatregelen ik dien-
aangaande nemen moest. Wie schetst mijn 
verbazing toen uit het geopende ei een 
embryo kroop van ongeveer 8 cm lengte. 
Het was glasachtig lichtrose en leefde nog 
twee uren. De dboier was voor'het grootste 
gedeelte opgeteerd. Enkele malen had ik 
gelezen over een hagedlssenkweek in zui-
ver zand en angstvallige temperatuurs- en 
vochtigheidsbepaling. 
Met een taartschep deed Ik het kluitje 
eieren en grond voorzichtig over in de 
nieuwe woonplaats, namelijk een oud bis-
duitblik van ongeveer 15 cm diep. Het blik 
vulde ik verder met dezelfde grond uit 
het terrarium en zette het hele geval onder 
het dressoir. Om de andere dag besproei-
de ik het geval om ongeveer dezelfde 
vochtigheidsgraad te houden als in het 
terrarium. 
Ik had de moed al opgegeven, toen iVi 
week later . . . een jong hagedisje door de 
kamer kroopl. Direct werd het blik onder 
het dressoir vandaan gehaald en een pot-
looddik. gaatje in de grond recht boven 
de eieren bewees nogmaals de geboorte 
van een jonge bruingroene smaragdhage-
dis. Twee, iets lichtere, zeer dunne streep-
jes over de rug, waren de enige kleur-
schakering. De buik was lichtgrijs. Onge-
veer 1 cm voor de staartwortel was een 

kabeltje van plusminus 2 mm lengte en 
ongeveer 1 mm breedte. Het beestje zelf 
was 11 cm lang. 
Het biscuitblik dekte ik met een paar kran-
ten af om eventuele latere ontsnappingen 
te voorkomen. Drie dagen later wriemel-
den onder de krant nog negen jonge hage-
dissen — een pracht gezlchtl Deze negen 
gingen ook naar hun ouder broertje in het 
noodbakje. 
De eerste dagen hadden ze grote behoefte 
aan water; telkens kropen ze in het drink-
bakje, zonder er echter merkbaar van te 
drinken. Het voedselprobleem loste ik de 
eerste tijd op door middel van takjes, bezet 
met luizen. Nooit heb ik ze deze luizen 
zien eten, maar hun aantal minderde toch 
vrij sterk. Toen na een paar herfstige 
dagen de luizen weg waren, moest ik het 
over een andere boeg gooien en nam mijn 
toevlucht tot zeer kleine meelwormpjes. 
Het ging uitstekend en deze voederdieren 
worden nog geregeld aangenomen — tot 
zelfs halfvolwassen meelwormen toe. Ook 
kleine spinnen vormden een grote lek-
kernijl 
Tot nu toe zijn er twee hagedisjes gestor-
ven, daar deze nooit enig voedsel tot zich 
namen en van begin af achter waren in 
ontwikkeling. Ik hoop ze zonder winter-
slaap door de winter te halen met meel-
wormpjes en vitaminen. Tot nu toe gaat 
alles vrij goed. 
Als er soms „Lacerta"-leden zijn met der-
gelijke ervaringen, zou ik het graag ver-
nemen om eventuele fouten te voorkomen] 

BIJ het openluchtvivARium in „UceRtA" van ]uLi 1947 
De heer Hans Hablutzel, wiens vivarium 
wij in hei bovenstaande artikel beschre-
ven, was zo vriendelijk ons naar aanlei-
dlng van enkele opmerkingen, die wij 
maakten, nog verschillende gegevens te 
doen toekomen. 
1. Inderdaad houdt hij al tien jaar te-
zamen: Moerasschildpadden en Vissen. 
Nog nimmer heeft hij enige schade aan 
laatstgenoemde dieren opgelopen. Dit kan 
zijn oorzaak vinden in het feit, dat hij zijn 
schildpadden rijkelijk voedert, zodat deze 
minder neiging hebben om de vissen aan 
te vallen. 
2. Bijvoederen is steeds noodzakelijk, zo-
dat ook dit terrarium niet "selfsupporting" 
is. 
3. Wat de door ons vermelde overbevol-

king betreft, maakt de heer Hablutzel de 
juiste opmerking, dat het deels dag-, deels 
avond- en nachtdieren zijn, die hij her-
bergt, zodat ze elkaar toch niet te veel in 
de weg lopen. 
4. Wat de voortplanting betreft, hij boekte 
daarmee aardige successen, neemt echter 
steeds de voorzorg.om eieren oi zeer jonge 
diertjes zo spoedig mogelijk uit het terra-
rium te verwijderen. Alle jongbroed zet hij 
uit in de vrije natuur en meent, zoals hij 
schrijit, daarmede de schuld enigszins te 
delgen, die de mens aan de natuur heeft, 
door hei hoe longer hoe meer in cultuur 
brengen van land, een euvel, dat ook in 
Zwitserland voorkomt en dat hem zeer aan 
het harte gaat. 

v. d. LAAN. 

Maakt eens een foto van Uw terrarium, hetzij van Uw buiten-. openlucht- of 
huiskamerterrarium en stuurt een afdruh met een beschrijving aan onze redacleur. 
Met een gewone hlapcamera met dubbel uiltrekbare balg maaht U bij het hleinste 
diafragma en tijdopname heel mooie en scherpe interieurfoto'sl 
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teRRARiumkAlen6eR mei 
Vlugge zandhagedissen (Lacerta agilis) 
bevolken weer duin en heide. Adders, 
Ring- en gladde slangen, moerasschild-
padden beginnen te paren; in sloot en 
plas wemelt het van larven van Rana 
temporaria, de Bruine kikvors, van Bufo 
bufo, de Gewone pad, en van onze wa-
tersalamanders. Triturus alpestris, de al-
penwatersalamander, gaat echter nu pas 
eieren afzetten. Ook onze boerennachte-
gaal, Rana esculenta, de Groene kikvors, 
is wat laat en begint eerst begin Mei haar 
dril af te zetten, dat in klompen naar de 
bodem van de sloot zakt en daar tot ont-
wikkeling komt, dit in tegenstelling tot het 
dril van de Bruine landkikvors, dat aan 
de oppervlakte van het water komt drij-
ven. 
Overigens vormen de kikker- en padden-
visjes een zeer geliefkoosd voeder voor 
onze watersalamanders, die we thuis in 
onze aquaria verzorgen. Zorg, dat u een 
arote hoeveelheid in voorraad hebt, waar-
mede u nog weken na het vangen kunt 
voederen. 
In Zuid-Limburg vinden we de Geelbuik-
pad in poelen, plassen en drinkbakken 
en haar eieren, vastgehecht aan in het 
water overhangende grassprieten en 
eventuele waterplanten. 
Buiten is er nu een flinke hoeveelheid 
voederdieren ie vangen. 
Wij volstaan met twee eenvoudige ma-
nieren aan te geven .Een op haar kop ge-
opende parapluie houden we onder hees-
ters en dunne boompjes, aan heester of 
boom wordt flink geschud en alle moge-
lijke insecten rollen in onze „vergaarbak". 
Een grote stopfles doet de rest. Een an-
dere methode is met een groot net, een 
soort vlindernet, waaraan aan het einde 
een smalle blikken oi aluminium koker is 
bevestigd, door het weidegras te slaan 
om op deze manier een flinke hoeveelheid 
„weide-plankton" te vergaren. Het „plank-
ton" verzamelt zich in de koker, die af-
geschroefd kan worden, waarna de in-
houd in bus oi pot wordt gedeponeerd. 
Wat onze terraria aangaat: terraria met 
dieren die van zon houden, zoals hage-
dissen, schildpadden, slangen, geve men 
overvloedig zonlicht, waarbij echter. niet 

mag worden vergeten bij telle middagzon 
af te schermen. Anders vallen er doden] 
Warme bakken worden regelmatig flink 
geventileerd, terwijl de planten regel-
matig bestoven worden. Waterbakken fu 
terraria worden goed in het oog gehouden 
of deze niet verontreinlgd worden, in het 
bijzonder geldt dit voor bassins in 
slangenterraria, omdat anders hierdoor de 
zo gevreesde ziekte „mondzeer" kan gaan 
ontreden. Bovendien verspreidt zo'n vij-
vertje met warm, verontreinlgd water een 
ondraaglijke stank. 
De verwarming van tropische terraria kan 
bij minder warmtebehoeftige diersoorten 
op warme dagen uitgeschakeld worden; 
wij laten echter de temperatuur niet onder 
de 16° C. zakken. Het gemakkelijkste is 
een automatische temperatuurregelaar 
(thermostaat) in te schakelen, waardoor 
we tevens voor onaangename verrasslngen 
gespaard blijven. 
Verzorgen wij zogenaamde bodembewo-
ners, over het algemeen reptielen afkom-
stlg uit woestijn, droge steppe of dergelijke 
landstreken, dan moeten wij ons reali-
seren, dat 's nachts de temperatuur ge-
rust aanzienlijk mag dalen, zelfs tot om 
en nabij de 5° C , terwijl deze overdag 
flink mag oplopen. 
Mei is ook de maand om eens aan te 
lopen bij bevriende takers, teneinde te 
trachten wat, door wasmot'-en aangetaste, 
wasraten van hen los te krijgen, voor het 
aanleggen van een wasmottenkweek. De 
taker, doodsbang voor de wasmot, om-
dat deze zijn gehele korf kan verwoesten, 
verbrandt meestal de aangetaste raien, 
terwijl de terrariumhouder er een van de 
meest geliefde voeders, zowel in larve-
toestand, als mot, aan bezit. 
Werkgroepen of kernen van leden moeten 
in deze maand een begin maken met het 
houden van leerzame excursies in de vrije 
natuur. 
Nu er zo veel dieren actief zijn, buiten en 
in het terrarium thuis, is er een mooie ge-
legenheid eens een tekening, schets of foto 
te maken. Vallen de resultaten goed uit, 
stuur dan eens een exemplaar naar de 
redacteur met een korte beschrijving. 

tH. 
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veRSlAQ Van 06 SeCtie6ienSt 1947 &OOR 3. Bovenkepk JR., amsteRoam 
Onderstaande dieren werden (chronolo-
gisch gerangschikt) in het tijdvak Septem-
ber 1946—Augustus 1947 ter sectie ont-
vangen. 
1. Lacerta vivipara Jacquin. Levend-
barende hagedis. Vergiitiging door huid-
secreet van Bombfna variegata Ge-
noemd dier kwam met twee soortgenoten 
in Mei 1946 in goed beplante bak, begin 
juni kwamen hierbij twee Bufo bufo, eind 
Juli 6en Anguis fragilis en op 5 Augustus 
twee Bombina variegata L. Begin Juli 
kreeg 66n der levendbarende hagedissen 
acht eieren, waaruit twee dagen later de 
jongen kropen. In Augustus echter, na de 
bijplaatsing van de vuurbuikpadjes, be-
gonnen zij alle drie voedsel te weigeren 
eh toonden zich zeer lustelops, waarna 
eerst twee dood gingen en later de derde. 
Het derde exemplaar werd aan de Soctie-
dienst gezonden, welke tot geen andere 
conclusie kon komen, dan vergiftiging door 
het huldsecreet van de vuurbuikpadjes. 
2. Natrix natrix L. Ringslang. Uitputting 
door ondervoeding. Een drachtlg wijfje, 
koopexemplaar, weigerde zowel v66r als 
na het eieren leggen alle- voedsel en ging 
hieraan na drie en een halve maand ten 
gronde. 
3. Lacerta agilis L. Zandhagedis. Dege-
neratie en necrose van de lever. Uiterlijk 
toonde dit dier generlei afwijkingen, wei-
gerde na de winterslaap alle voedsel. Bij 
lijkopening bleek echter, dat zich op de 
lever gele stippen en grauwe vlekken 
bevonden. Microtoomsneden lleten onder 
de microscoop een degeneratie en necrose 
van de lever waarnemen. 
4. Triturus helveticus Raz. Zwemvoet-
salamander. Doodsoorzaak onbekend. Had 
echter wel een diepe verwonding aan 
rechter achterpoot door transport. 
5. Plpa pipa. Surinaamse Pipa. 
6. Anolis carolinensis. Roodkeel Anolis. 
7. Leloloplsma unicolor. 

nog iets oveR 6e haROoen 
Naar aanleiding van het artikel van de 
heer Reyst in ..Lacerta", Mei 1947, No. 8, 
biz. 63, over Agama st611io L, wilde ik enige 
opmerkingen maken. 
Ik heb nog een en ander opgezocht in de 
litteratuur, o.a. in Lurasco, ..Ultheemse 
siervissen, amphibieen en kruipdleren". 
Op bladzijde 56 vond ik iets over de 
Agamen, o.a. de Hardoen. Letterlijk staat 
daar : ,.Om hun Intelligentie en sppodig aan 
de mensen gewennen verdienen hier ook 
genoemd enige leden van de familie der 
Agama's (Agamldae)". 
Dit viel mij op, omdat de heer Reyst in 
zijn artikel speciaal wijst op de schuwheid, 
die zelfs na jarenlange gevangenschap 
niet verdwijnt. Hieruit trekt hij de m.i. juiste 

Over de laatste drie dieren, het betreft 
hier importen, is nog geen uitspraak 
gedaan, daar het onderzoek nog gaande is. 
Lacerta viridis Laurent!. Smaragdhagedis. 
De Sectiedienst werd om inllchtlngen ver-
zocht bij ziekte van een L. viridis. Dit 
exemplaar had aan de tenen van de linker-
voorpoot droog gangreen, waardoor deze 
schrompelden. Dit dier is in leven geble-
ven, daar de afwijking zich niet uitbreidde. 
Xenopus laevis Daudin. Klauwkikker. 
Over een kweek van bovengenoemde die-
ren is een onderzoek gaande, daar eieren 
niet tot ontwikkeling kwamen. 
Vitamine E., geslacbtshormonen en go-
slachtsloven van de Alpensalamander. Aan 
de Nederlandse Onderwijsfilm werden 
inlichtingen verstrekt over de werking van 
het vitamine E., de geslachtshormonen en 
het geslachtsleven van de Alpensalaman-
der. 
Op uitnodiging van bovengenoemde instal-
ling zijn Alpensalamanders geslachtshor-
monen toegediend. De resultaten hebben 
niet geheel aan de verwachtlngen beant-
woord. 
Vervolgens zijn aan acht personen 39 cap-
sules Vitamine E. verstrekt. 

Dringend vorzoekl 
De leden wordt verzocht om de dode, te 
onderzoeken dieren, in in formaline ge-
drenkte watten te verpakken, daar exem-
plaren ontvangen zijn, die reeds' in verre-
gaande staat van ontbinding verkeerden, 
wat het onderzoek zeer bemoeilijkt, zo niet 
onmogelijk maakt. 
Eveneens wordt verzocht om, indien er 
meerdere exemplaren van oenzelfde soort 
dood gaan, niet 6en, maar alle exemplaren 
op te zenden. Hierdoor kan een beter 
inzicht worden verkrege'n wat betreft de 
afwijkingen. 
Gelieve postzegels voor antwoord in te 
sluiten! 

OOOR a. c. van BRuqqen, ben haaq 
conclusie, dat de hersenen slecht reageren 
op de opgedane ervaringen. In Brehm, die 
een prachtige kleurenplaat van een Agame 
geeft, vond ik nog vermeld, dat hij leeit van 
insecten, vooral van bijen en schade aan-
richt aan de bijenteelt in zijn vaderland. 
Het komt hoogst zelden voor, dat hagedis-
sen bijen of daaraan verwante insecten 
eten en zeker niet als hoofdvoedsel 1 ) ; 
deze Agamesoort zal wel een unlcum op 
voedselgebied onder de hagedissen zijn. 

') J. Koppen "Soet Heem", roman uit het 
imkersleven. Hierin wordt een kleine veld-
slag beschreven tegen de hagedissen. 
„Bfjenmoordenaars zijn die hagedissenl", 
zo staat er in het verhaal op biz. 297. Red. 
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tRituRus cRistatus oanuBialis, (woLteRStORff) 
Donau Kamsalamander OOOR 3. B. ten veen, ROtteR6am 
De Kamsalamander is over een groot ge-
deelte van Europa verspreid. Over dit 
uitgestrekte gebied 1s deze soort in ver-
schillende varidteiten verdeeld. Zo komt In 
Italie de bekende Italiaanse Kamsalaman-
der voor (waarover in een volgend nummer 
meer), op de Balkan de Donau-Salamander. 
Van deze. Donauvorm hebben we in het 
voorjaar van 1947 een 75-tal dieren ge-
importeerd uit de omgeving van Weenen in 
Oostenrijk, waardoor een groot aantal 
leden in het bezit is gekomen van een of 
meer stellen. 
Teneinde deze vorm duidelijk aan u voor te 
stellen, doe ik het beste de verschillen op 
te sommen, waardoor ze zich van onze 
inlandse dieren onderscheiden. 
In de eerste plaats valt het op, dat de 
Donauvorm klelner en slanker is. Zowel 
lichaam, kop, ledematen en tenen zijn veel 
fijner van bouw en daarom kan men ze in 
een aquarium beter onderbrengen bij Al-

penwatersalamanders (Triturus alpestris) 
dan bij de robuster gebouwde cristatus-
vormen. 
De kleur is op de rugzijde veel lichter, 
varierend tussen grijs en bruin, waarop de 
zwarte in rogolmatigo rijen liggondo vlek-
ken goed te zien zijn. Over de gehele rug 
loopt een gele rugstreep. De koppen zijn 
vooral bij de d"d" zeer fraai getekend met 
zeer veel witte stipjes. Deze witte stippen 
missen we op het lichaam geheel of bfjna 
geheel. De buik is mooi oranje-rood, de 
zwarte vlekken zljn over het algemeen 
klein en weinig talrijk. Ze liggen bijna altijd 
in twee vrij regelmatige rijen. Dit is zeer 
opvallend. De rode kleur strekt zich vooral 
bij de 0*0* ver op de flanken uit en verliest 
zlch dan in het bruin. Zodoende krijgen we 
een overwegend roodbruine kleur te zien. 
Ook staart en poten zijn veel lichter ge-
kleurd ' dan van onze inlandse Kamsala-
mander.. 

Kamsalamander 0* 
in- voorjaarskleed 

1 

1 
1 
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Was het wonder, dat, wie de dieren zag, ze 
ook wilde hebben? 
Ik kreeg e e n s e e n prachtlg stel, afkomstig 
uit Bebrina in Joego-Slavle, door bemidde-
ling v a n d e firma L. Koch te Holzminden 
(Duitsland). Deze dieren waren geel-bruin 
gekleurd met zwarte vlekken, bij zonder 
slank gebouwd. Ze zwommen aalachtig 
door het aquarium. Verscheidene jaren heb 
ik v a n deze dieren genoten, echter heb ik 
er nooit m e e kunnen kweken en zo zijn ze 
tenslotte weer uit mijn verzameling ver-
dwenen. Later heb ik nog eens een stel 
gehad , dat de heer ter Horst ten geschenke 
had gekregen. Deze kwamen, evenals onze 

grote importzending, uit de omgeving van 
Weenen. Maar hoewel ze kenmerken van 
de Dunabialis vertoonden, kwamen ze toch 
ook overeen met de „typica"vorm, zodat 
ik ze voor e e n overgangsvorm of kruising 
heb gehouden. De Danubialis is, zoals de 
naam aangeeft, een bewoner van het Do-
naugebted en komt voor 'in al le landen, 
welke door de Donau en haar zijrivieren 
worden bevloeid, te beginnen bij Weenen 
tot aan de Zwarte Zee. Een vo lgende m a a l 
bespreken wij de Triturus cristatus carnifex 
(Laurenti), de zogenaamde Italiaanse Kam-
salamander. 

van oe BiBliothecaRis 
LEESTAFEL. 
DE LEVENDE NATUUR, Dec. 
'47, berlcht een vondst, ver-
meld door ons Ud C. F. v. d. 
Bund, van een alblno-brulne 
kikker (met foto) te Gees-
terambacht (ook door ons 
gepubllceerd). 
AQUARIUM, Zwitserland, 
Jan. '48 geeft in een artikel 
van Paul Seller Interessante 
mededellngen over een wa-
terklklcer. die jonge ringslan-
gen at van 22 cm lengte. 
Proefnemlngen dlenaan-
gaahde leverden als resultaat 

een Bufo bufo, die twee Jonge Vlpera aspls (ver-
glftlg) opat. Een van die -Blangetjes pakte zij In 
het midden vast, waardoor zij bloedend In het 
oog gebeten werd, doch dit bracht geen nadeUge 
gevolgen met zlch. Slechts had de pad moeite 
om het taale slangetje in haar maag te behou-
den. Een pad, die een vuursalamander ophapte, 
spuwde dit dier onmiddellljk weer uit, doch was 
nlettemln 24 uur later dood. Er kon niet gecon-
stateerd worden of dit de doodsoorzaak was. 
P. Schetty waarschuwt ons voor de vraatlust van 
Coronella auttriaca. de onschuldige Gladdt Slang, 
die bij al haar onschuldlgheld kleine slangen, ha-
gedissen, hagedlsseneieren, en ook Jonge soortge-
noten versllndt. 
HET AQUARIUM, Febr. '48 heeft een bijdrage van 
onze ijverlge redacteur J. Th. ter Horst, die de 
lezers een inzlcht geeft in de vele buitenlandse 
verblndlngen van ons ..Lacerta". Een overzicht 
om trots op te zijn! 
HERPETOLOGICA, Dec. '47. Bij uitzondering ne-
men wij een voUedige inhoud van dit UJvige en 
zeer interessante Amerikaanse blad op: 
— 'Verbreldingsgebled van Plethodon elongatus 

naar het Zulden. 
— BlbUografie van de Krokodil (261 tltels). 
— Caretschlldpad in het Oosten van de Grote 

Oceaan aangetroffen. 
— Ratelslangen, die elkaar bijten. 
— Voedingsgewoonten van Aneldes (een Salaman-

dersoort). 
— Eieren en Jongen van Aneldes. 
— Literatuuroverzlcht. 
— Voorkomen van Ambystoma opacum en Pseu-

dotrlton montanus In Virginia. 
— Een ongebrulkeltjke methode van verveUen 

van een slang. 
— Voorbereldende lijst van reptielen, voorkomen-

de in Butler County, Ohio. 
— Twijfel over het voorkomen van verschillende 

herpetos in Zd. Carolina. 

— Polychromatisme (kleur aannemen v. d. bo-
dem) door Phrynosoma, Heterodon nasicus, in 
Indiana. i '. <m 

— Voorkomen van Ambystoma maculatum, Eury-
cea blsllneata, Acris gryUus, Lampropeltis calll-
gaster in N. Mississippi en w. Tennessee. 

— Overwlnteren van hagedissen in W. Texas. 
UMWELT, Oostenrijk, 9-'47. Een artikel over de 
Alllgatorschlldpad en een notitle over het voor-
komen van copulatleborstels bij Bufo marinus in 
de maand October! 

D. J. v. d. LAAN. 

VRAAG EN AANBOD, 
RUILRUBRIEK 

Mededellngen worden gratis 
opgenomen. Zij moeten ut-
ter lljk de lOe van de maand 
in 't bezlt zijn van de re-
dacteur! 
Ons lid R. P. v. d. Griend, 
Hoofdweg 739, Hoofddorp, 
wil drie Hyla arborea (Boom-
kikvorsen), 2 J" d" en 1 $ 
rullen voor muur- of rulne-
hagedissen of een andere 
soort sub-tropische hagedis 

(Uefst een stel). 
Is, evenals het vorig Jaar, in de gelegenheld an-
dere leden te helpen aan prima geperforeerd zink 
(in alle maten perforatle). De prijs bedraagt al 
naar gelang de perforatiegrootte ca. / 12,— per to.-. 

heRpeto-QeoQRapische oienst 
Documentatle-dienst voor de 
verspreiding van reptilla en 
amphibia, in Nederland en 
grensgebieden. Alle corres-
pondentle, deze dienst be-
treffende, te rlchten aan D. 
P. van Wijk, Amersfoortse-
straatweg 45, Bussum, (tel. 
K 2959—3598). Documenta-
tiekaarten voor het inzen-
den van waarnemlngen van 
reptilla en amphibia in de 
vrije natuur worden op aan-
vrage per omgaande toege-
zonden. Deze kaarten moeten als briefkaart ge-
frankeerd, of gezamenlijk In enveloppe als brief 
feretourneerd worden. 
tuurt dit jaar veel rapporten in I Helpt alien mede zo 

spoedig mogeltjr: de Julste verspreiding van al onze in-
heemse reptielen en amphibieen te documenteren. 
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