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6e zwemvoetsaLAnriAndeR 
Triturus helveticus R a z . 
NOMENCLATUUR: In het Nederlands heeit 
deze watersalamander diverse namen, 
waarvan de bekendste zijn: Zwemvoetsala-
mander; Draad- of draadstaartsalamander; 
Vinpootsalamander. 
In het Engels: Palmete newt; In het Duits: 
Fadenmolch ol Leistenmolch; In het Frans: 
Triton palme. 
Synoniemen: Molge palmata Schneider; 
Triton palmata (Schneider); Molge para-
doxa (Raz). 

6OOR th. ]. p. coRtielissen, haaRLem 
Met enige tekeningen door de schrijver 

watersalamander, ook de kop is breder en 
meer algerond. 
Als determinalie-kenmerken komen de juk-
boog, die volledig verbeend is, en de beide 
rijen gehemeltetanden, die naar voren ster-
ker convergeren dan bij vulgaris, in aan-
merking. 
De huid is glad. Als ik nu het „bruilofts-
kleed" beschrijf, zullen de verschillen ster-
ker uitkomen: 
Bij het mannetje strekt zich dan aan weers-

Zwemvoetsalamander J-

UITERLIJK: Bij oppervlakkige beschouwing 
gelijkt T. helv6ticus, en dan vooral het 
wijfje, nogal op de Kleine watersalaman-
der, T. vulgaris L. Dit zal dan ook wel de 
oorzaak zijn van het ieit, dat deze soort 
zo lang onbekend is gebleven in ons land. 
Overigens valt de gelijkenis tussen deze 
twee soorten heus wel mee. 
De Zwemvoetsalamander is kleiner (tot 8,5 
cm), en plomper gebouwd dan de Kleine 

Foto: J. Th. ter Horst 

zijden langs de rug een huidlijst uit, waar-
door hij een enigszins hoekige vorm krijgt. 
Hieraan dankt hij de Duitse naam l e i s t e n -
molch". 
Het kammetje, dat maar zeer laag is en 
ongetand, zet zich voort tot op de staart. 
De staart is afgeknot of afgerond en voor-
zien van 1-5 mm lang, zwart draadvonnig 
aanhangsel (Draadstaartsalamander). De 
staartzomen daarentegen zijn wel goed 
ontwikkeld en bijzonder fraai. 
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Top van de staart tf 

De grondkleui van kop en rug tot aan de 
huidlijsten, alsmede van de rugzoom van 
de staart, is niet erg constant en kan varie-
ren van olijfgroen tot bruinzwart. Aan 
weerszijden van de kop bevindt zich een 
zwarte band, die door het oog loopt. Het 
overige deel van de zijkanten van de kop 
en het bovenste deel van de zijden is 
koperkleurig bruingeel, het onderste deel 
der zijden echter is glanzend wit. Midden 
over de buik, die soms, maar niet altijd, 
ongevlekt is, loopt een oranjegele band. 
De vleeskleurige keel is bijna steeds onge-
vlekt. Over dit alles heen liggen donkere 
vlekken. De kop is gemarmerd evenals de 
poten. Deze, vooral de achterpoten, zijn 
dikwijls z6 donker (bij het zwarte af) dat 
van de vlekken niet veel meer te zien is. 
Tussen de tenen trelfen we brede maar 
diep ingesneden zwemvliezen aan (Zwem-
voet- of vinpootsalamander). Talrijke onie-
gelmatig gevormde vlekken tekenen rug en 
zijden. De vlekken, die de staart sieren 
zijn in een bovenste en een onderste rij 
gerangschikt, daartussen glanst een blauw-
achtige band. 

^ Achtervoet J* 

U ziet dat het mannetje nogal verschilt van 
dat van de Kleine watersalamander. 
Maar ja, het wijfje is een moeilijk geval. 
De staart is hier weinig ontwikkeld, maar 
heeft veelal toch ook een, zij het dan ook 
maar kort, staartaanhangsel. Geen zwem-
vliezen aan de achterpoten! De kleur is 
eentoniger. De kleur van de bovendelen, 
die maar matig gevlekt zijn, bestaat uit 
een naar geel verlopend olijfbruin met 
zwakke goudglans. Slechts de onderzijde 
is levendiger gekleurd dan bij het man-
netje, daar het oranjegeel zich ook over 
het grootste deel van de ondeikant van de 
staart uitstrekt. 
Om u nu wat houvast te geven bij het 
determineren van het wijfje laat ik hier een 
tabelletje volgen: 

lengte: Zwemvoetsalamander 8,5 cm 
staart: met klein aanhangsel of minstens 

zeer spits 
keel: meestal ongevlekt 

kop: afgerond, met zeer donkere band 
door het oog 

lengte: Kleine watersalamander 11,5 cm 
staart: stomp 
keel: gevlekt 
kop: meer spits, geen band, of tenminste 

niet zo donker 
De beschrijving is wel wat lang geworden, 
maar nu moei iedereen hen ook kunnen 
onderkennen van de Kleine watersala-
mander. 
OECOLOGIE: Over de oecologie is weinig 
bekend. Het zou aanbeveling verdienen, 
dat zij, die deze soort vinden, eens de om-
geving, begroeiing en zuurgraad (p H 
waarde) van het water beschrijven. In 
Engeland vond men haar in diepe plassen, 
leisteengroeven en langzaam stromend 
water. Overigens schijnt zij toch wel dezelf-
de eisen aan haar omgeving te stellen als 
de andere drie Triturussoorten, gezien ten-
minste het feit dat men in Duitsland alle 
vier daar inheemse soorten in 66n meertje 
vond. Het is echter eigenaardig dat ze dan 
zo plaatselijk voorkomt. 
VERSPREIDING: Het gebied van de Zwem-
voetsalamander strekt zich uit in West-
Europa. Het brandpunt ligt in Frankrijk 
waar ze dan ook zeer algemeen voorkomt; 
veider vinden we haar, hoe longer hoe 
dunner gezaaid, al naar gelang de afstand. 
in Noord-Spanje, Engeland (het is eigen-
aardig, dat zij daar het enige amphibie 
is, dat meer in West- dan in Oost-Engeland 
voorkomt), Belgie, Zwitserland (ook in de 
bergen komt zij voor, zo bijv. in de Alpen 
en Pyreneeen tot op 1000 m hoogte) en 
West-Duitsland (in het gebied van de Rijn 
met zijrivieren, Noordoostelijk tot Bremen, 
oostelijk tot in de Harz, veider in Thiiringen 
en hier en daar in Wurttemberg). 
IN NEDERLAND: Hoofdzakelijk in Brabant 
en Limburg, waar zij plaatselijk zeer alge-
meen is (bij Breda bijv.). Als vindplaatsen 
worden de volgende plaatsen opgegeven: 
In Brabant: Bergen op Zoom, Breda, Rijs-
bergen (?) en Chaam (?). 
In Limburg: Brunssum en Treebeek. Mis-
schien komt ze ook nog voor in de omge-
ving van Nijmegen en Groesbeek. 
VOORTPLANTING: Als eerste van onze 
salamandersoorten ontwaakt de Zwem-
voetsalamander uit zijn winterslaap en 
gaat dan ook reeds vroeg in Maart het 
water in. Gedurende de paringstijd vallen 
de mannetjes op door de levendige kleu-
ren enz. (zie boven onder „Uiterlijk"). 
Spoedig na de paring legt het wijfje, met 
behulp van de achterpoten, de eieren tus-
sen omgevouwen bladeren (Waterpest en 
Vallisneria). Deze zijn kleiner dan bij de 
andere soorten (13/4 mm) en komen binnen 
14 dagen uit, al naar gelang de weers-
omstandigheden. De larven hebben een 
donkere rugstreep en vlekken met zwakke 
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zilverglans op de zijden. De ontwikkeling 
van de larven is tamelijk snel. Als deter-
minatiekenmerk voor de larven geldt: Dia-
meter van het oog groter dan de afstand 
tussen de neusopeningen en groter dan de 
afsiand tussen neusopening en oog. 
VERZORGING: Ik zou u de volgende inden-
ting van het salamander-aquarium willen 
aaniaden: Afmeting 40 x 25 x 25 (hoogte 
nooit groter dan de breedte van het aqua-
rium, liever kleiner i.v.m. de zuurstolvoor-
ziening). 
Op de bodem brengen we een laag gepre-
pareerde en ingewaterde turf aan van 1 
cm. Daarover heen een laag gewassen 
rivierzand gemengd met fijn grint van plus 
minus 2j^ cm. 
Achteraan stapelen wij flagstones op, tot 
7x/2 cm van de bovenrand van het aqua-
rium. Waterhoogte 10 cm vanaf de bodem-
giond. Vooraan planten we dicht op elkaar 
Waterpest, Elodea en Bronmos, Fonlinalis. 
De kap bestaat uit hout en celluloid, met 
in een der zijwanden een strook geperfo-
reerd zink. 
We zetten het aquarium op een lichte maai 

Dwarse 
doorsnede 
van de 
romp 

vooral niet zonnige plaats en voeren onze 
Zwemvoetsalamanders met kleine regen-
wormen, tubifex, enchytraeen, watervlooien, 
muggenlarven en rauw vlees. 
Zodia de salamanders eieren gaan leggen, 
knippen, we de met eitjes bezette planten-
delen af (redden voor de vraatzucht der 
ouders!) en kweken ze in een apart bakje 
met hetzelfde water op. De eerste week, 
nadat de larven uit het ei gekomen zijn, 
behoeven we niet te voederen (ze leven 
van de infusiediertjes in het water). Later 
voorzichtig gezeefde watervlooien (alleen 
Daphnia, geen Cyclops) toevoegen. N6g 
later geven wij hun enchytraeen (in het 
begin nog gehakt of fijngewreven) muggen-
larven, enz. Veel succes! 

BIJ 6e aanvanq van de zevenoe jAARQanq 
Der tradltie getrouw geven wij bij de aan-
vang van een nieuwe jaargang enkele 
woorden ter introductie. Deze keer kunnen 
we heel kort zijn. Wij gaan op de ingesla-
gen weg voort, want het blijkt dat inhoud, 
uitvoering en illustrering van ons maand-
blad naar ieders genoegen zijn. 
Het enige wat wij natuurlijk alien betreuren 
is, dat wij ons maandelijks moeten verge-
noegen met slechts acht pagina's, maar 
momenteel is een uitbreiding niet mogelijk 
in verband met onze beperkte financiele 
middelen. 
Laten wij ons echter realiseren, dat we 
meer hebben aan een goed blad van acht 
pagina's dan aan een leuterblad, dat een 
dubbele omvang heeft. 
Wij beschikken over een schat van kopij, 
mooi illustratiemateriaal en wat het meest 
verheugende is, onze leden blijven regel-
matig artikelen inzenden, waarnemingen 
doorgeven, zodat wij u kunnen beloven: 
jaargang 7 zal een echte „Lacerta"-jaar-

gang worden, dat wil zeggen: gedegen 
artikelen, actuele en interessante medede-
lingen en exclusieve tekeningen en foto's. 
In het voorjaar hopen wij in staat te zijn 
een verslag van onze Herpeto-geografische 
Dienst, met gegevens verzameld in de laat-
ste vijf jaren, het licht te doen zien. Meer 
aandacht zal worden besteed aan het in-
sectarium en de daarvoor in aanmerking 
komende insecten, dit op verzoek van vele 
lezers. Voortgegaan zal worden met he! 
uitbeelden en doen beschrijven van diverse 
soorten terraria, iets wat eveneens erg in 
de smaak schijnt te vallen. 
Ten slotte kunnen wij aankondigen belang-
rijke bijdragen van buitenlandse relaties, 
welke speciaal voor ons blad zijn geschre-
ven. Met vertrouwen gaan wij derhalve 
gezamenlijk werken aan de nieuwe, de 7e, 
jaargang. Als altijd rekenen wij op ieders 
medewerking. 

J. TH. TER HORST, Redacteur. 

Vreemde talen leren en tegelijk 
uw liefhebberij beoefenen . . . 1 

Dat kan door uit de Lacerta-bibliotheek 
de interessante buitenlandse literatuur 
over het terrarium te raadplegen! 
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kanniBalisme BIJ Ran* esculents linne 6ooR Rem schur, meppei 
De groene waterkikvors 

Aan de rand van een veenput zag ik nog 
juist een grote Groene kikvors een veel 
kleinere soortgenoot grijpen. Van achteren 
werd de kleine beetgepakt, waarna de 
grote kannibaal rustig begon z'n prooi naar 

de veenput in en ik heb er niets van weer-
gezien. Of het kleinere dier werkelijk verder 
verslonden is weet ik niet, maar ik neem 
het wel aan. Ongetwijfeld was dit het geva! 
geweest, wanneer het dier niet was ge-

'^•;W%* 

achteren te werken. De achterpoten veroot-
zaakten de slokop last, maar evenwel lukte 
het toch. Op het laatst zag ik alleen het 
kopje uit de snuit steken, waardoor een 
eigenaardig effect werd verkregen. daar 
beide dieren precies gelijk van kleur 
waren. Door een onverwachte beweging 
mijnerzijds dook de kikvors met een plomp 

Kwakend mannetje van 
Rana Esculenta L„ Groene waterkikvors 

Folo: H. M. C. Gerrltsen 

stoord. Een prettig gezichl was nei nu niet 
bepaald, te zien hoe een oud-vader een 
jongere soortgenoot soldaat maakte en 
bovendien was het niet onmogelijk dat het 
nog een lid van z'n talrijk kroost was. Ik 
heb eens gehoord, dat „Esculenta" „eet-
baar" betekent. In elk geval heb ik daar-
voor nu een afdoend bewijs. 

Nieuws van onze Technische 
Terrariumdienst 
Schieweg 89a Rotterdam C 

weLke houtsooRt qeBRUike 
men BIJ de teRRARiumBOUw? 

6OOR j . smit ]R.,ROtteR6am 

Naar aanleiding van een binnengekomen 
vraag zullen de voor- en nadelen aan het 
gebruik van enkele houtsoorten bij het 
bouwen van een terrarium onder de loupe 
genomen worden. 
Wat betreft de terraria moeten we hier al 
dadelijk een scherp onderscheid maken 
tussen de huiskamer-terraria en die, welke 
op balkon, of geheel in de vrije lucht zijn 
opgesteld. 
Er dient nl. in grote mate rekening te wor-
den gehouden met de atmosferische in-
vloeden, die de levensduur van het hout in 
grote mate bepalen evenals de deugdelijk-
heid en bruikbaarheid daarvan. 

Nu ligt het niet in de bedoeling een ver-
handeling te gaan geven over de eigen-
schappen van hout, maar enkele feiten 
dienen de adspirantbouwer toch wel be-
kend te zijn. 
In de eerste plaats dan het zgn. werken 
van hout. Kort en goed komt dit hier op 
neer, dat hout bij vochtaanraking, onver-
schillig hoe dit veroorzaakt wordt, water 
opneemt en uitzet, terwijl bij droging het 
omgekeerde plaats heeft. Wat dus optreedt, 
is vormverandering van het hout. 
Hoe drogei het hout nu is, dat men gaat 
verwerken, hoe minder last men ook heeft 
van deEe eigenschappen, maar, en dat 
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moet men nooit vergeten, geheel opheffen 
doet men dit uitzetten en krimpen nooit. 
Dood hout in de betekenis van niet meer 
krimpend of uitzettend bestaat helaas niet. 
Nu zal het duidelijk zijn, dat naarmate het 
hout dunner en smaller uitgezaagd wordt, 
de atmosfeer, die voor vocht en droogte 
zorgt, daarop meer en sneller kan inwer-
ken, dan op dikke planken en waar wij 
voor onze terraria uiteraard juist zo smal 
mogelijke stijlen zullen gebruiken, ligt het 
voor de hand, dat het juist deze zijn, die 
zo zoetjes aan helemaal krom kunnen gaan 
staan, waardoor de ruiten niet meer pas-
sen en onze dieren kunnen ontsnappen. 
Komt hout met water in directe aanraking, 
dan is de weg tot snel bederf opengesteld 
en ziet men het hout wegrotten, voor zover 
ook hier weer de atmosfeer, waarin dus 
zuurstof voorkomt, haar funeste inwerking 
kan uitoefenen. Staat een paal, om een 
voorbeeld te geven, in een rivier geslagen, 
dan blijft het gedeelte onder water gaaf, 
doch juist het deel, dat met „water en 
wind" in aanraking komt, verteert. 
Dan is er nog een andere vorm van hout-
bederf, waar we ook rekening mee moeten 
houden en die we kennen als de houtworm. 
De ene houtsoort is hier gevoeliger voor 
dan de ander. Iepenhout b.v. is hiervoor 
zeer gevoelig en ook beuken vertoont dit 
gebrek vaak, tenzij het gestoomd is. Te 
herkennen is dit aan de zacht rose kleur, 
die het beuken na deze behandeling ver-
toont. Eiken is eveneens, hoewel in mindere 
mate, aan dit gevaar onderhevig. Zeer be-
langrijk is het, er steeds zorg voor te dra-
gen, dat zich aan het te verwerken hout 
geen „spint" bevindt. Spint is de zachte, 
gewoonlijk anders dan het overige hout 
gekleurde buitenste laag van de boom, 
welke steeds zeer gevoelig is voor hout-
worm. 
De naaldhoutsoorten, waaronder verstaan 
worden vuren, dennen en grenen, zijn 
eigenlijk alle voor ons doel ongeschikt, 
door de vrij fijne profielen, die aan het 
hout gegeven moeten worden en de abso-
lute noodzaak dit hout van een dikke verf-
laag te voorzien. 
Hiermede is tevens het punt aangeroerd, 
dat ons te hulp komt om al de narigheid, 
die hiervoor beschreven is te ondervangen 
en zoveel mogelijk te voorkomen. 
Er zijn verschillende methoden om het 
houtbederf tegen te gaan en waar juist in 
onze terraria de verhoudingen eigenlijk wel 
het meest ongunstig zijn, zullen we ook 
hieraan de nodige aandacht" moeten be-
steden. 
Voor een huiskamerterrarium, dat men dus 
bij voorkeur zal vervaardigen uit eiken-
of beukenhout, kan men volstaan met het 
hout een goede bewerking te geven met 

vernis. Die delen, welke met water in aan-
raking komen, of met de bodemgrond, wor-
den voorbehandeld met carboleum, dat in 
verschillende kleuren te verkrijgen is. 
Wenst men het terrarium in een of andere 
kleur te schilderen, dan de normale wijze 
van behandeling volgen, dus gronden, enz., 
tot aflakken toe. Ook in dit geval is het 
gebruik van een harde houtsoort aan te 
bevelen en wel speciaal beukenhout. 
Buiten opgestelde terraria zijn, indien men 
een eenvoudige afwerking verkiest, het 
beste te behandelen met carboleum, welke 
behandeling enige malen herhaald moet 
worden. Belangrijk bij dergelijke terraria 
is ook, dat ook de verbindingsdelen van 
het houten frame behoorlijk behandeld 
worden. Voor het in elkaar zetten van het 
terrarium, dienen de afzonderlijke delen 
dus aan de uiteinden in de carboleum ge-
zet te worden. Laat men dit na, dan kan 
het vocht ook vandaar nog het hout berei-
ken en zijn funeste werking beginnen. 
Verkiest men het hout een wat fijnere af-
werking te geven, dan ook hier de normale 
bewerking geven van alle normale schil-
derwerk, waaivoor men zo nodig de hulp 
van een schilder kan inroepen. Aanbeve-
ling verdient het toch nog steeds, die delen, 
welke regelmatig met water of grote voch-
tigheid in aanraking zullen komen, voor te 
behandelen met carboleum. Mogelijk is het 
ook, het hout in de naturelkleur te hand-
haven, echter alleen bij het gebruik van 
prima eikenhout of beter nog mahonie. Dit 
dient dan vernist te worden met een eerste 
klas vernislak, welke behandeling jaarlijks 
herhaald moet worden. 
De behandeling met celluloselakken vol-
doet uiteraard eveneens zeer goed, doch 
deze dienen met de spuit opgebracht te 
worden op zeer vakkundige wijze. 
Belangrijk is vooits nog, dat de verbin-
dingen, voor zover deze gelijmd worden, 
gelijmd worden met een watervaste lijm-
soort. Er zijn hiervan verschillende soorten 
in de handel, welke in koud water opgelost 
worden, doch na verharding voor water 
ongevoelig zijn. Gewone beender- en vlees-
lijmen, die in tabletvorm in de handel zijn, 
worden onder de invloed van water aan-
getast door zwammen, welke het bederf 
ervan veroorzaken, waarna alle verbin-
dingen loslaten. 
Zijn verbindingen nodig door middel van 
schroeven, dan uitsluitend koperen schroe-
ven gebruiken (aangezien ijzeren schroe-
ven voornamelijk eikenhout blauw doen 
kleuren). Spijkers komen natuurlijk voor 
verbindingen nooit in aanmerking, aange-
zien deze steeds los kunnen werken en 
voorts het smalle lijsthout gemakkelijk 
doen splijten. 

5 



lets oveR 't houOen en kweken van insecten (i) 
Rupsen en vlinders kweken &°OR P- &en BOeR, BioLoqisCh s tudent , 6en haaq 

Met tekeningen door de schrijver 

Wanneer we het titelblad van „Lacerta" 
bekijken zien we, dat dit een orgaan is, 
gewijd aan: „de Kennis der Kiuipende 
Dieren, Terrarium- en Insectariumkunde". 
Wanneer we dan kijken in hoeveire de in-
houd in overeenstemming is met deze be-
lofte op het titelblad, komen we tot de 
conclusie, dat die insecten er toch wel heel 
bekaaid af komen. 
Om die leemte aan te vullen, heb ik gaarne 
aan 't verzoek voldaan, om naar aanlei-
ding van enkele lezingen, die ik voor de 
Vereniging hield, wat artikeltjes te schrijven 
over het houden van insecten in een in-
sectarium en de bijzonderheden, die we 
aan deze dieren kunnen waarnemen. 
Geen dieren laten zich eigenlijk gemakke-
lijker kweken dan insecten. Ze vereisen 
zelden een bijzondere verzorging en stellen 
zeer bescheiden eisen aan hun milieu. Een 
ieder, die zich tot dusver heeft beziggehou-
den met het kweken van padden, kikkers, 
hagedissen of krokodillen, kan ik aanra-
den eens wat rupsen groot te brengen; hij 
zal er vast plezier in krijgenl 
Als kweekruimte is een mooi glazen in-
sectarium (een lek aquarium of afgedankt 
teirarium b.v.) natuurlijk ideaal, maar om 
te beginnen kan reeds heel wat bereikt 
worden met een sigarenkistje, een schoe-
nendoos, een groentenkist of iets dergelijks. 
In die ruimte wordt een flinke laag aarde 
gebracht (een decimeter ongeveer), die 
wordt vochtig gehouden met polletjes mos, 
die regelmatig worden besproeid. 
Als voedsel voor de rupsen worden er wat 
flesjes in gezet met afgesneden takjes van 
de plant, waarop de rups leeft. Wanneer u 
het erg luxueus wilt inrichten kunt u ook 
de betreifende planten in potjes in het 
insectarium zetten, maar dat brengt na-
tuurlijk bijzondere voorwaarden met zich 
mee, zoals voldoende licht. 

@ 
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Schrikhoudlng van de rups van de Hermelijnvllnder 

Rups van de Dagpauwoog 
(om de vertakte haren te laten zien) 

De afgesneden takjes moeten regelmatig 
ververst worden, liefst elke dag of om de 
dag, zodat de dieren steeds vers voedsel 
ter beschikking hebben. Dit levert met rup-
sen, die op lastig te bereiken planten ple-
gen te leven, nog wel eens moeilijkheden 
op en in dit geval verdient het aanbeve-
ling, de plant in zijn geheel over te poten. 
Nu rijst vanzelf de vraag: „Hoe weet ik, 
wat de voedselplant van een rups is?" Dit 
is natuurlijk een kwestie van ervaring en 
van thuis zijn in de literatuur. Maar laat u 
zich hierdoor niet afschrikken. In bijna alle 
gevallen is de voedselplant van een rups, 
de plant waarop u hem vindt. Mocht u geen 
raad weten, dan kunt u bijna 90 % van 
alle rupsen grootbrengen met takjes wilg 
of populier. Dit voedsel is voor een rups, 
wat voor ons, mensen, brood is. Er zijn nu 
eenmaal mensen, die nooit brood eten en 
zo zijn er ook wel enkele rupsen, die geen 
bladeren van wilg of populier eten. 
Wanneer het potje, waarin u de takjes zet 
nogal wijd is, verdient het aanbeveling er 
een plaatje karton op te leggen met gaat-
jes erin, waardoor u de takjes steekt, daar 
anders de rupsen in 't potje vallen en ver-
drinken. 

Minstens 6en zijde van uw insectarium 
dient glas te bevatten, terwijl u de boven-
zijde zorgvuldig moet afdekken met fijn 
gaas of jute en dan is uw insectarium 
gereed voor de ontvangst van rupsen-
kinderen. 
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Rups van de Konlnglnnepage, 
op het punt zich te verpoppen 

Waar vinden we de meeste rupsen? In 
voorjaar en zomer zijn de rupsen van aller-
lei Dagvlinders als Kleine Vos, Atalanta, 
Distelvlinder, Dagpauwoog e.d. op brand-
netels te vinden. Daar dit de algemeenste 
dagvlinders zijn, geef ik hieronder even 
een lijstje van de kenmerken van de 
rupsen, die u op brandnetel kunt vinden. 
Ze zijn als dagvlinders te herkennen aan 
de dikke, vertakte haren (zie tekening). 
1. a. rups geheel zwart met fijne witte punt-

jes . . . Dagpauwoog (Vanessa io); 
b. rups niet geheel zwar t . . . 2; 

2. a. rups van voren roodgeel, van achte-
ren, aan de bovenzijde wit, van onde-
ren blauwachtig, aan de zijden met 
rode vlekken . . . Gehakkelde Amelia 
(Polygonia C — album); 

b. rups zwart met g e e l . . . 3; 
3. a. aan de zijden langs de poten een gele 

streep, veidei alleen wat gele punt-
jes, grondkleur dikwijls geel-groen-
achtig of bruin . . . Atalanta oi Admi-
raal (Pyrameis atalanta); 

b. minstens boven op de rug nog een 
gele streep . . . 4; 

4. a. rups met gele strepen, gele punten 
en vlekken . . . Distelvlinder (Pyrameis 
cardui); 

b. rups alleen met 3 of 5 gele lengtestre-
pen . . . Kleine Vos (Vanessa urticae). 

De tijd om volwassen rupsen te vinden is 
de herfst en wel de maanden September en 
October. Vooral schietwilgen, die als rijs-
hout langs akkers, volkstuintjes en wegge-
tjes geplant worden, zijn dan zeer rijk aan 

grote hoeveelheden rupsen van allerlei 
soorten. Even buiten Voorburg verzamelde 
ik enkele jaren geleden, elke herfst langs 
de nieuwe weg naar Gouda en Utrecht op 
zulke wilgen, rupsen van een 20—30 soor-
ten, waaronder 3 soorten Pijlstaarten, grote, 
groene rupsen van 4—5 cm lengte en een 
lange stekel achterop; verder de rups van 
de Hermelijnvlinder met zijn beroemde 
schrikhouding, e.d. Maar hierover in een 
volgend artikeltje. Nu zal ik me alleen tot 
wat practische wenken beperken. 
Op ligusterhagen kunt u de rupsen vinden 
van de prachtige Ligusterpijlstaart. Vrucht-
bomen zijn meestal ook rijk aan rupsen, tot 
grote schade van de fruitkwekers; veider 
allerlei loofbomen en heesters, behalve 

Fop van de Kleine Vos 

Jonge pijlstaartrupsen, kort na de eerste vervelling 

beuken. Op peenlof kunt u de rups van de 
Koninginnepage vinden, wel onze sierlijk-
ste en meest gracieuse dagvlinder. 
Wanneer een rups in het insectarium gaat 
„wandelen" en na herhaald terugplaatsen 
op de voedselplant, telkens weer wegloopt, 
moet u haar verder ongestoord haar gang 
laten gaan, wat er ook gaat gebeuren — 
want dan gaat zij zich verpoppen. Ook 
hierover zal ik een volgende keer meer 
vertellen. 
Wanneer u inlichtingen wenst over de 
identiteit van een rups, over voedselplan-
ten of andere dingen, dan zal ik u altijd 
met raad en daad bijstaan, voor zover dit 
in mijn vermogen ligt. (En kijkt u ook eens 
in de catalogus van onze verenigings-
bibliotheek — Red.) 
Een volgende keer zal ik iets vertellen 
over de levensgewoonten van rupsen en 
vlinders en weer 'n andere keer iets over 
mijn eigen ervaringen. Ik hoop, dat dit 
artikeltje er toe mag bijdragen, dat vele 
amphibieen- en reptielenliefhebbers zich 
ook eens bezig zullen houden met het kwe-
ken van vlinders. U zult er geen spijt van 
hebben 
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van de BiBliothec&Ris leestafel 
WIJ kunnen weer twee moole 

Jaanwlnsten voor onze bibllo-
theek vermelden: 
No. 136: „D.is kleine Buch 
der Tropenwunder". 
Dit boekje, dat wij ten ge-
sohenke ontvlngen van ons 
lid Jhr L. Schorer, bevat 24 
gekleurde gravures uit bet 
Insectenboek van Maria Si-
bylla Merian (1647-1717), een 
Nederlandse, in Duitsland 
geboren, die de wetenschap 
van die dagen, en tevens nog 
de onze, verrijkt heeft met 
een Insectenboek van Suri-

name, bevattende prachtlge gekleurde gravures 
naar tekeningen naar de natuur, met uitermate 
nauwkeurlge waarnemlngen en beschrljvlngen, 
van Insecten uit dat land. 
Dit boekje — een „Insel-boekJe" — geeft een 
schltterende weergave In kleuren van 24 van die 
gravures met ..Geleitwort" en register, en dit alles 
zo lijnzinnlg verzorgd als wij dat van de Insel-
boekjes gewend zijn. Wle van insecten houdt en 
tevens het schoue der natuur op prijs kan stellen, 
mag niet verzuimen van dit werkje kennls te 
nemen. Wanneer men bedenkt, dat dit werk 
omstreeks 1700 verscheen, en werd samengesteld 
door een vrouw en haar dochter, die er tezamen 
In de Surlnaamse wlldernis op uit trokken om 
hun waarnemlngen en studies van de natuur te 
verrichten, dan drlngt eerst goed de grote bete-
kenis van deze belde vrouwen tot ons door. Hun 
waarnemlngen zijn wel eens tegengesproken van 
offlciele zljde, maar steeds zijn zlj door latere 
gegevens in het gelijk gesteld. Het Is gelukkig, 
dat hun betekenis de laatste decennla ook bulten 
de krlng der vakbiologie wat wordt ingezlen. 
Insectenllefhebbers en fijnproevers, haast u! 
Waarborgsom / 2,50. 
No. 137: Kroon en Van Nes, „Prepareren". Wij 
ontvlngen een presentexemplaar voor onze blbllo-
theek van de derde druk van dit boekje, een 
nieuwe druk, die onder meer door de wenken 
van ons lid H. L. de Koningh zeer aan waarde 
gewonnen heeft. De waarborgsom voor deze nut-
tige Handleldlng over Opzetten en Prepareren 
van allerhand dieren hebben wij op / 1 , — gesteld. 

D. J. VAN DEE LAAN. 

VRAAQ e n AATIBOfc, RUllRUBRiek 
Ons lid J. Smith, Schieweg 89a, Rotterdam-C, 
heeft te koop sollde aqua-terrarlum, geheel com-
pleet, afmetlngen 75 x 50 x 75 cm (het moole 
terrarium, afgebeeld op pagina 6, figuur 4, in het 
boekje „Inrlchtlng en Onderhoud van het Ter-
rarium). Prljs nader overeen te komen. Te zien 
aan bovenstaand adres. 
Ons lid Th. N. Homan, Spaarnestraat 54, Den 
Haag, is In het bezlt van een stel Parelhagedlssen 
(de dieren hebben deze zomer eleren afgezet) en 
wenst dit paar te rullen voor hazelwormen. 
Ons lid A. Maassen, Onderwijzer, Steeg 4, Mont-
fort (Limburg) vraagt wie hem kan helpen aan 
de z.g. Reuze wandelende takken, eventueel eieren 
van deze Insecten. 
Te koop bij de heer J. Th. ter Horst, Vier Heems-
kinderenstraat 159, Den Haag. Jonge XENOPUS 
IiAEVTS DAUDIN (Afrikaanse klauwklkvors). 
Per lid Is slechts een beperkt aantal beschlkbaar 
omdat er zeer veel Uefhebbers voor dit Interes-
sante dier zijn. Prljs varleert naarmate de grootte 
van 35 cent tot 50 cent per stuk. 
Te houden In aquarium met lage waterstand, 
kamertemperatuur en voederen met watervlooien, 
tublfex, muggenlarven, witte wormpjes, stukjes 
regenworm, stukjes vlees, enz. Groelen ontzettend 
snel. 
Bestelllngen per brief met postzegel van 10" cent 
voor antwoord. 

Ingevolge papiertoewij: 
8 en is de omvang van 

„British Journal of Herpetology". 
Dit Is een uitgaaf van de nog niet zo lang 
bestaande ,,British Herpetologlcal Society", en wel 
het eerste nummer, Juni 1948. Ten elnde een goed 
begin te maken, heeft men dit nummer gewUd 
aan de verspreiding van repticlcn en amphibieen 
in Groot-Brittannle, met aantekenlngen betref-
fende soorten, die kort geleden aangetroffen zijn. 
Wat deze laatste soorten aangaat, zullen dit 
meestal uit gevangenschap ontvluchte exemplaren 
zijn. Duidelijke kaartjes Ulustreren het geheel. 
..'i'lic Aquarist and Pondkceper" (Engeland) van 
Jull 1948 geeft een kort artikeltje met drie foto's 
van (voor Engeland) inheemse hagedissen. 
Het Augustusnummer bevat enkele aardige foto's 
van een broedsel Pythons, dat In de Londensc 
dlerentuin het levenslicht aanschouwd heeft. 
„Copela" (U.S.A.) van Junl 1948 bevat weer t6 
veel om op te noemen. WIJ vermelden: Leeftljds-
bepallng In verband met paringsrijpheld van de 
mannelijke sierschildpad; De verwantschappen 
van Thamnopis ordinoldes: Het merken van rep-
tlelen met een electrlsch tatouerlngsapparaat; Het 
verspreiden van een afwerende geur door jonge 
Terrapene-schlldpadden, wanneer ze worden be-
dreigd: Het ontwaken van de Boa constrictor 
(Coluber constrictor) uit de winterslaap. 
„Umwelt" (Oostenrijk). Wij moeten u de onaan-
gename mededellng doen, dat dit tljdschrift zvjn 
verschijnen aan het elnde van de eerste jaargang 
moet afbreken. Hopen wij, dat de toestanden In 
Oostenrijk weer zodanig worden. dat een interea-
sant blad als ,,Umwelt" weer kan gaan ver-
schijnen. 
..A111I.I rinin" (Zwltserland) van Augustus 1948: T. 
Buser beschrljft de Inrlchtlng en bevolking van 
een oerwoudterrarium. P. Macder schrljft over 
enlge exotische slangen. R. Schwelzer over de 
Axolotl. 
„Het Aquarium" (Nederland) van September 1948: 
Ons lid A. T. Reijst geeft een beschrijvlng van 
zijn tulnvlvarium. 

D. J. van der Laan 
Heuvelweg 36, Soesldljk 

Errata. 
Wij verzoeken onze lezers In No. 12 van de Ge 
jaargang (Septembernummer) enkele verbete-
rlngen aan te brengen en wel: 
pagina 100, linker kolom, l ie regel van onderen. 
het woord Shelus te wljzigcn In Chelus; 
bladzijde 101, linker kolom, 19e regel van onderen, 
staat: Pantserschildpad. Dit moet zijn Panter-
schlldpad, dus zonder s. 

VGRVOLQ aanwinsten BiBLiotheek 
Als No. 135 gelleve men aan de boekenlijst too te voegen: 
Waller B. Sachs: ,, Glitz ahn und Schleuderzunge", 
wellc boekje (een ,,Kosmos".ultgave) wij van de schrijver 
ten geschenke ontvlngen. 
Waarborgsom f 2.50. 
In tegenstelling tot wat de titel zegt, bespreekt dit interes-
sante boekje niet alleen de bekende mondwerktuigen der 
ieptlelen en amphibieen. doch In het algemeen typische 
wetenswaardigheden over deze dlersoorten. Er valt voor 
ons heel wat uit te leren, en pretMge lectuur is het boven-
dlen, want de schrijver Is een goed verteller. 

i ndex 6e jAARQAnq 
Deze wordt bij dit nummer ingesloten. 

druk: Gebrs. den Oudsten, Lekkerkerk 

ng B.P.P. No. 2612 verschijnt deze uitgave maandelijks 
lit nummer 3 pagina's, formaat 16 x 24 cm. 


