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de winteRsUap van onze kRuipenoe oieRen 
OOOR OR. j . m. lodewiiks, Biolooq, 's-QRavenhaqe 

We zijn er zo gewoon aan, te spreken van bij de waimbloedige dieren niet veroor-
de winterslaap van onze kruipende dieren, zaakt door de temperatuur van de omge-
dat we dikwijls niet meer bedenken, dat ving, maar door een door het dier zelf vei-
deze winteislaap in principe feitelijk iets oorzaakte doling van de eigen tempera-

Gevlekte landsalamanders in hun winterkwartler. Fotot H. Fischer 

heel anders is dan de werkelijke winter- tuur. De warmbloedige dieren kunnen we 
slaap van warmbloedige dieren. Immers, uit hun winterslaap wekken; dan worden 
deze laatste zijn wel, net als de eerste, in ze midden in de winter in een koude om-
een toestand van verdoving, maar die is geving geheel monter, terwijl ze dan in een 
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warme omgeving zelfs weer in volkomen 
slaap geraken, wanneer we ze maar met 
rust laten. Met die laatste twee dingen nu 
is het bij onze Reptielen en Amphibieen 
niet het geval. Hen kunnen we in de winter 
wekken door warmte en ze daarna weer 
verdoven door koude; twee dingen, die 
bij de winteislapende waimbloedigen niet 
zo eenvoudig gaan. 
Toch is er bij onze koudbloedigen ook in 
de herfst een drang, zich in winterslaap te 
begeven, al is de temperatuur van de om-
geving niet bijzonder laag. Ze graven dan 
andere holen, op andere plaatsen dan de 
in de zomer gebruikte schuilplaatsjes. Dat 
kunnen we in buitenterraria, die op een 
erg zonnige plek staan, duidelijk bemerken, 
vooral bij hagedissen en gestreepte pad-
den, terwijl de moerasschildpad en de 
bruine- en heikikkers het water en dikwijls 
reeds de modder opzoeken. En hoe ver 
vonden we ze in de vrije natuur een maand 
geleden nog niet van elk water afl Ook 
hier is er dus nog wel iets meer dan een 
eenvoudig verkillen! Er is een natuurlijke 
drang tot winterslapen. 
Mogen we die bij onze gevangen dieren 
nu maar voor het gemak eenvoudigweg 
overslaan? Er is zo'n grote neiging dat te 
doen, want de winterslaap is altijd riskant. 
Het is natuurlijk gemakkelijk genoeg, te 
zorgen, dat de dieren zich tegen de herfst 
ingraven, wanneer we maar zorgen, dat 
warmte dat niet verhindert. En dan kunnen 
we het hele terrarium best vorstvrij houden 
binnenshuis. Maar hoevelen hebben dan 
niet bemerkt, dat op een mooie zonnige 
dag in eind Januari een enkele hagedis in-
eens naar boven kwam en zich ging koes-
teren in het zonnetje, dat echter nog juist 
niet warm genoeg was, om hem tot voed-
selopname te bewegen. Tegen de avond 
ging het diei dan niet meer in z'n hoi; elke 
dag opnieuw zien we hem boven de aarde 
en nooit wil hij eten. Zo teert die hagedis 
met de dag meer uit en het gruwelijk einde 
is onafwendbaar. Steeds magerder wordt 
hij; de ogen zakken in en verdwijnen ten-
slotte en dan is de dood niet ver meer af. 
Ik moet bekennen, dat het mij met de ene 
hagedis na de andere zo verging, toen ik 
op 12-jarige leeftijd met hagedissen begon 
en de ' raad opvolgde van veel boekjes op 
ons gebied. En wat doe je dan? Ik pro-
beerde, toen de tweede winter weer het-
zelfde resultaat als de eerste beloofde, de 
hagedissen „kunstmatig" te voederen. Dat 
deed ik, door regenwoimen de geopende 
bek te laten binnenkiuipen. Die kropen tot 
in de maag en keeiden dan terug. Maar 
voor ze terug waren, kneep ik de bek dicht 
en wat er eventueel nog aan worm buiten 
de bek was, verwijderde ik. Na korte tijd 
verminderde de weerstand van de worm 
en de hagedis ging slikbewegingen maken. 
Ik herinner me een mannetje van de zand-
hagedis, dat reeds beide ogen kwijt was 

en dat ik op deze wijze naar het voorjaar 
sleepte. Het erg magere verdween toen 
langzameihand en eind April kwam de 
eerste voorjaarsvervelling. Het vale geel 
der flanken had plaats gemaakt voor fel 
groen e n . . . een oog was weer aanwezig. 
En vanaf dat moment ging hii zelf weer op 
jacht, gedroeg zich als een normale hage-
dis. In de derde week van Mei kwam de 
tweede veivelling en daarmee was ook het 
tweede oog terug! Wat heb ik die hagedis 
vertioeteld! Nooit heb ik een tammei exem-
plaar gehad en ik heb hem in totaal elf 
jaar achtereen gehad. En telken jaie be-
wees hij zijn diensten aan een wijfje. Het 
diei heeft dus achteraf geen schade gele-
den. Maar de winterslaap richtte ik in het 
veivolg anders in! 
Voordien liet ik al m'n terrariumdieren in 
de warmte, maar ik had dan het volgend 
jaar wel levende dieren, maar nooit vooit-
planting. Die ervaringen hadden anderen 
ook, zoals ik in vele mededelingen gelezen 
had. En dus heb ik geprobeerd, de natuur 
meer te benaderen, dan tot dusverre. Ik 
maakte me een paar terraria van hoek-
ijzer, waarin een aparte losse bodembak 
hing, met een laag aarde van ruim twintig 
centimeter dik. Hierin konden de dieren 
zich in de herfst naar hartelust ingraven. 
Over die aarde ging dan in November een 
dikke laag dorre bladeren van eiken. En 
de losse bodembak werd van onderen 
helemaal omgeven met een dik pak oude 
kianten. En zo liet ik het hele teirarium. 
buiten staan. Hoewel het op die manier 
soms strenge vorst meemaakte, bewaarde 
zo'n terrarium zijn inhoud kostelijk. De 
broeiwarmte van dorre planten bleek groot 
genoeg te zijn, om bevriezen van de die-
ren, die instinctmatig de beste plekjes op-
zochten, tegen te gaan. Dat gold voor alle 
Nederlandse amphibieen en reptielen en ik 
had ze toentertijd allemaal, behalve adder 
en gladde slang. 
Die losse bak was lek. Alle regen had vrij 
toegang tot m'n terraria, maar ze konden 
nooit te nat worden, omdat ze lek waren. 
Vochtig bleven ze echter steeds. Padden en 
salamanders bleven in deze terraria steeds 
op het land. Alleen de kikkers, behalve de 
boomkikker, gingen samen met de moeras-
schildpad in de modder van het vijvertje 
zich ingraven. Uit dat vijvertje had ik dan 
de oveimaat water weg laten lopen en 
daarna gingen er ook rotte bladeren in, 
heel losjes over elkaar heen. De terraria 
stonden op een balkon op het Zuid-Westen. 
Wanneer geen strenge vorsten meer te ver-
wachten waren, verwijderde ik de bladeren 
allengs en dan was er altijd spanning, wat 
zich het eerst zou laten zien. Dat waren 
altijd de kleine hagedissen. Soms kwamen 
die al boven in de tweede week van Fe-
bruari, en die wilden dan wel eten, als de 
prooi maar vlug liep, dus heel g iaag dui-
zendpoten en spinnen, maar geen wormen, 
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meelwormen, slakken e.d., die ze toch des 
zomers met graagte aten. Over het alge-
meen viel mij op, dat flink bewegende 
prooi in het voorjaar van belong is, zelfs 
bij hazelwormen. 
Na de kleine hagedissen kwamen al gauw 
de salamandeis te vooischijn, die dan in 
aquaria werden overgebracht en daar ver-
velden de mannetjes binnen een week en 
pronkten met giote huidlappen en fiaaie 
kleuren. Van alle dieren vertoonden de 
mannetjes zich eerder dan de wijijes. 
Dikwijls hoorde ik van liefhebbers, die hun 
salamanders gewoon het gehele jaar in het 
aquarium binnenshuis hielden. Ik heb dat 
herhaaldelijk ook geprobeerd, maar zag 
nooit die fraaie ontwikkeling van huid-

Eens op een ochtend, toen de deuren van 
het Openbaar Aquarium te Dallas, Texas, 
geopend werden, kwamen er een dame en 
haar dochter binnen, die een glijschild-
padje van omstreeks 12j^ cm bij zich had-
den in een ruime bak. 
De bak werd zorgzaam op mijn tafel ge-
plaatst, en de dame vertelde mij, dat zij en 
haar dochter gedurende 8 jaar „Snoekie" 
in leven gehouden hadden, en wat een liel 
huisdier hij was. Maar nu had hij een 
lelijke wond aan zijn hals gekregen en 
waren zij bang, dat hij sterven zou. Het 
beestje at niet meer, had zijn fut verloren 
en wou niet meer rondlopen en spelen, zo-
als het gedaan had, voordat het ziek werd. 
Was er niet iets voor „Snoekie" te doen? 
Ik tilde de schildpad op en kon, door aan 
zijn kop te trekken, de hals ver genoeg 
naar buiten brengen om de wond te zien, 
waarvan zij spraken. Het was een plek van 
1J4 cm middellijn, die zich blijkbaar tot 
diep in het vlees uitstrekte. 
Wij zijn toen naar- mijn laboratorium ge-
gaan, waar ik een operatietafel heb 
klaargemaakt. Instrumenten zoals forceps, 
een tang, een lancet, een schaar, bakjes 
met alcohol en formaldehyde, papieren 
handdoeken en zo ongeveer alles, wat de 
operatie maar professioneel kon doen lij-
ken, werden binnen het bereik geplaatst. 
Het kopje van de schildpad werd toen zo 
ver uitgetrokken als mogelijk was zonder 
het finaal van de romp te scheiden, en een 
beroep op de dame werd gedaan om het 
lichaam plat ens tev ig op de tafel vast te 
houden. Het lancet werd vervolgens in 
actie gebracht, en spoedig werd een stuk 

zomen en heel vaak was dan een groot 
aantal mannetjes voor de voortplanting 
niet geschikt. Later bemerkte ik, dat dit 
laatste percentsgewijs beter was, als de 
dieren toch in elk geval een tijd van grote 
aimoede doormaakten, ook al was de tem-
peratuur niet zo laag en bleven ze in het 
water. Maar steeds waren de resultaten 
van echte winterslaap het beste. 
Ik meen, na mijn vrij grote ervaring, te 
mogen aannemen, dat de winterslaap van 
onze koudbloedige dieren hen in de loop 
der eeuwen zozeer heeft beinvloed, dat 
hun organisme zich daar lichamelijk en 
geestelijk geheel op heeft ingesteld. Daar-
om tracht ik ze te geven, wat hun toekomt 
en ik zie. dat ze daar wel bij varen. 

sponsachtig weefsel uit de hals van het 
zieke schildpadje gesneden. Met pincet en 
tang werden de overblijvende deeltjes uit 
de holte verwijderd. Deze was zo groot als 
een flinke knikker en bleek inwendig met 
een vlies bedekt te zijn, dat zorgvuldig 
werd weggenomen, waarna de opening ter-
dege werd uitgewassen, eerst met alcohol 
en toen met formaldehyde. 
Na nauwkeurig onderzoek werd de holte 
bewerkt met een stuk watten, geweekt in 
merthiolaat tinctuur. De opening was nu 
flink groot en, aangezien alle behoorlijke 
operaties netjes worden dichtgenaaid, be-
sloten wij een vrij grote naald te gebrui-
ken en een linnen draad, gewoonlijk 
gebezigd voor het herstellen van aquarium-
netten. Na drie flinke steken werd de 
operatie als afgelopen beschouwd. Toen 
Snoekie's kopje losgelaten werd, trok hij 
het dadelijk in zijn schild en was hij niet te 
bewegen om het weer uit te steken. 
De angstige dame werd gerustgesteld, dat 
de operatie goed was afgelopen, en dat 
over enkele dagen Snoekie zo goed als 
beter zou zijn. Toen zij het aquaiium ver-
liet met haar dochter en het beestje in zijn 
bak, werd zij uitgenodigd drie weken later 
terug te komen, om te vertellen, hoe de 
patient het maakte. Als de wond goed zal 
genezen, verzekerde ik haar, zal het hecht-
sel binnen 14 dagen weggenomen kunnen 
worden. Voordat er nog drie weken veilo-
pen waren, smaakte ik de voldoening, te 
vernemen, dat Snoekie volkomen heisteld 
was. 
(Vertaald uit „The Aquarium" door J. A. 
Schuurman.) 

de opeRAtie van „snoekie", de schildpad 
(Pseudonomys Troostii) dooR pieRRe f o n t a m e 

(Directeur van het Openbaar Aquarium te Dallas) 
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een LeveRziekte BIJ een zandhaqedis 
6OOR ]. BovenkeRk, amsteRfcam 

Sectiedienst onzer Veieniging. 

Toxlsche parenchymdegeneratie en necrose van lever 
bij Lacerta aglllis 
1. Parenchymdegeneratie 
2. Necrosehaard 
Vergrotlng 28 x: kleurlng: Haematoxyllne-Eosine 

Preparaat: J. Bovenkerlt, Mlcrofoio: C. van Duijn Jr. 

Een mij toegezonden Zandhagedis, Lacerta 
agilis, uiterlijk goed op kleur en niet eig 
vermagerd, toonde bij opening van boist-
en buikholte een lever, waarop hier en 
daar geel-giijze puistvoimige veiheven-
heden vooikwamen, welke een gemiddelde 
doorsnede hadden van ongeveer 3 mm. 
Ook in de lever waren vlekken van der-
gelijke kleur en afmetingen waar te nemen. 
Dooisneden van het orgaan genomen, 
toonden een ontaarding van het specifieke 
leverweefsel (Parenchym degeneratie) aan, 
welke meestal wordt veroorzaakt door een 
zware infectie. 
Op de bijgevoegde foto, van een der weef-
selsneden genomen, is zelfs bij deze zwak-
ke vergroting (28 X), de ontleding van de 
leverbalkenstructuur gemakkelijk waar te 
nemen (zie 1). Een voortschrijden van 

bovengenoemde ontaarding laat ons een 
volledige weefseldood zien (necrose), op 
de foto de grauwe massa rechts ondei 
(bij 2). Op de lever waren dit de reeds 
eerder genoemde verhevenheden. 
Begrijpelijk is, dat de vernietiging van een 
groot deel van een weefsel, dat tot een 
der belangrijkste van het organisme be-
hooit, de dood ten gevolge moest hebben. 
De aaid der infectie is nog onbekend, maar 
wanneer mij het hiertoe benodigde mate-
riaal weer ter beschikking staat, wordt het 
onderzoek voortgezet. 
Bij deze dank ik in 't bijzonder de heer 
J. H. C. Ruyter van het Histologisch labora-
torium der Amsterdamse Universiteit, voor 
zijn belangeloze en sympathieke hulp, mij 
hierbij verleend. 

het voedeRen van 
jonqe amphmieen 

6OOR me], e. m. 6. lups, velp 
In de zomer van 1946 nam ik drie exem-
plaren heel jonge Discoglossus pictus van 
onze Vereniging „Laceita" ovei. Slechts 
een daaivan is nog in leven, is echter ze&r 
nerveus. Het leek wel of alle drie diertjes 
aan toevallen leden. Ik schreef achterai 
deze nerveuse schrikachtigheid toe aan da 
voedermethode; ik gaf namelijk enchy-
traeen in een klein bakje met aards. In de 
herfst ontdekte ik echter dat de bodem-
vulling van het terrarium van enchytraeen 
krioeldel Overdag was daarvan niets te 
zien. Mijn vermoeden is, dat in dezen de 
veivolgden tot vervolgers werden: ik be-
doel, dat de enchytraeen op de een of 
andere manier de discoglossi 's nachts 
verontrust hebben. Het laatst overgebleven Discoglossus pictus. Foto: M. Stelger 
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Gespikkelde Schijftongkikvorsje is op het 
ogenblik, zondei de poten gemeten, slechtn 
2 cm lang (hoe staat het bij andere leden 
onzer Ver. met discoglossi van deze zen-
ding?). 
In ons orgaan „Lacerta" 5e jrg., biz. 64 
vertelde ik over mijn Vuursalamander, die 
59 jongen kreeg. Hiervan behield ik zelf 
zes stuks, die nog alien springlevend zijn. 
Ik had het veel te druk om de diertjes, een-
maal aan land gekropen, individueel te 
voedeien, zoals mij aangeraden werd. Door 
mijn ervaring met discoglossus duifde ik 
ook geen enchytiaeenbakje zo maai in het 
teirarium te zetten. Met succes paste ik de 
volgende methode toe: in het terrarium 
plaatste ik een voederbakje van 16 cm 
doorsnee en 3 cm diep. Hierin legde ik 
stenen, gedeeltelijk geheel onder water, 
gedeeltelijk boven het water uit stekend, 
zodat de salamandertjes zich gemakkelijk 
zondei verdrinkingsgevaar er in konden 
bewegen. In het midden stond op een 
platte steen een bakje, 7 cm in doorsnee, 
met de bovenrand boven het waterniveau, 
zodat het droog bleei. Daarin deed ik do 
aarde met enchytraeen. Het moet zo ten 
opzichte dei stenen geplaatst woiden, dat 
ontsnappende wormpjes in het water te-
recht komen. Het waterbakje moet een 
steile, gladde rand hebben (glas, porselein 
of emaille), zodat de witte woimpjes, een-
maal in het water gevallen, daar in blijven. 
Dus ook geen al te vaste aansluiting van 
boven-water-uit-stekende stenen met de 
oever. De salamanders hadden de weg 

Van de ongeveer 500 bekende schorpioe-
nensoorten, die zich over zeven geslachten 
en zes families laten indelen, zijn de mees-
ten zeei geschikt om in een terrarium 
(insectarium) gehouden te woiden. 
Aangezien echter schorpioenen in totaal 
verschillende streken van de aardbol leven, 
rangschikt men ze volgens hun levenswijze 
in xerophile- en hydrophile soorten. De 
eeistgenoemden zijn bewoners van hete, 
woestijnachtige of rotsachtige streken zan-
der bossen. De hydrophile schorpioenen 
echter houden van warme, vochtige gebie-
den, vooral van het tropische oeiwoud, 
waai ze in de scheden van droge palm-
bladen huizen of onder de schors van 
gevelde bomen. Ook vochtige, dooi de zon 
beschenen muren of verweerde rotspartijen, 
die rijkelijk van spleten en holen voorzien 
zijn, worden door hen bewoond. 

t naar het voedsel spoedig gevonden, en, 
a mocht er een enchytrae aan buik of poot 
i zijn blijven kleven, spoelde deze er op de 

teiugtocht naai land wel af! Wanneer het 
water vuil is, moeten het bakje en de 

i stenen vanzelispiekend schoongemaakt 
5 woiden; salamandeis laten hun uitweipse-
i len heel vaak in het water vallen. 

Voor wie.zich voor de geboorte der vuur-
salamandeis interesseert nog het volgende. 

; U heiinneit zich, dat het in de Paasdagen 
r erg warm was voor de tijd van het jaar. 
: Door afwezigheid kon ik mijn gedieite niet 
t uit de winteikist halen; dit gebeuide pas 
! 5 April. Ik vond toen een dood vuursala-
l manderlarfje in het leeggeplaste water-
i bakje. De vrouw zette ik apart in een 
: terrarium, diezelfde middag waren er 34 
, larven in haar waterbakje. Het bleef toi 

heden bij deze worp, alien op een dag, in 
: tegenstelling met verleden jaar, toen het-
i zelfde vrouwtje de kleintjes bij tussenpozen 
t gedurende zes dagen wierp. Zij heeit nog 
, steeds een ontzettend dik buikje. Veertien 

dagen na de geboorte der jongen heb ik 
haar weer bij het mannetje gezet. 
Naar wij vernomen hebben, heeft het op-
kweken van de jonge Discoglossus pictus 
bij vele liefhebbers dezelfde moeilijkheden 
opgeleveid. Bij de meeste leden wilden de 
jonge Schijftongkikkeis niet gioeien en 
meestal deed een enkeling het goed. Pei-
soonlijk hield ik een van de vier over, 
welke zeer snel groeide wegens de onge-
looflijke vraatzucht. Dit dier is nu, midden 
1948, circa 8 cm groot en papdik! 

tH. 

Tot de schorpioenen behoren de kleine, 
ongevaarlijke Euscorpius soorten, maar ook 
de gevaarlijke, meer dan 20 cm groot wo:-
denae Pandinus. Wanneer we bij ge'impor-
teeide dieien niet weten waai ze gevon-
den zijn en ook vaak de soort waaitoe ze 
behoren slechts moeilijk kunnen bepalen, 
dan doen we het beste om provisorisch 
een bak in orde te brengen, waarvan de 
ene helft als steenachtige woestijn en de 
andere helft als oerwoud is ingericht. Op 
deze manier bemeiken we reeds na een 
korte waainemingstijd, met welke van de 
beide gioepen we te doen hebben, want 
angstvallig vermijden de van droogte hou-
dende soorten de vochtige bodem en zo 
ook omgekeerd. Eerst daarna moeten wij 
de bak inrichten zoals die voor de schor-
pioenen moet zijn. 

schoRpioenen in het insectARium 
OOOR eRich sochuRek, wenen, (oosteriRijk) 
Vert, door A. Th. Reyst 
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De soorten Anomalusbuthus, Liobuthus en 
Psammobuthus hebben zich aan het leven 
in zand biyzondei goed aangepast. Het 
ingraven in 't zand verrichten ze ongeveer 
aldus, doordat ze, steunende op de Pe-
dipalpen en het vieide paar poten, het 
zand met de tarsen van het eerste tot het 
derde potenpaar zo lang uitwerpen, totdat 
ze zich ingegraven hebben. 
Schorpioenen zijn nachtjagers, maar de 
exemplaren die in het insectarium gewend 
zijn, leert men al spoedig hun voedsel van 
het voederpincet aan te nemen. Bij het 
voeren moet men er vooral op bedacht zijn, 
dat vele geleedpotigen een voorkeur voor 
een bepaald voedsel hebben, hetwelk men 
vaak eerst na ettelijke vergeefse pogingen 
te weten komt. 

Het meest interessante, wat ons een ge-
vangen schorpiben bieden kan, is zonder 
twijiel zijn jacht, het doden en opeten van 
het buitgemaakte dier. Is hij hongeiig, dan 
vervolgt hij vaak het voederdier tot hij het 
met zijn scharen te pakken kiijgt. Aldus 
vastgehouden, wordt de over de rug ge-
kiomde, doodbrengende giftstekel op een 
gemakkelijk te verwonden plaats bij het 
slachtoffer ingebracht en blijft dan meestal 
enige seconden in de wond. Hieidoor ster-
ven zelfs grote en giftige spinnen bijna 
ogenblikkelijk na de steek. Daarna begint 
het langzaam oppeuzelen, door zijn ver-
lamde of reeds dode buit met de scharen 
naar de bovenkaak te voeren en daarmede 
het dier stuk voor stuk te verbrijzelen en 
uit te zuigen. 
Aangezien schorpioenen zeer onverdraag-
zaam zijn en zowel in de vrije natuur als 
in het terrarium hun zwakkere familieleden 
vervolgen en zonder vorm. van proces op-
eten, moeten wij bij zeldzame, moeilijk te 
veikiijgen sooiten het zo iniichten, dat we 
ze ieder afzonderlijk in kleine, met hun 
behoeften overeenstemmende bakjes of 
glazen potten onderbrengen. Beschikken we 
echter over een groot, goed ingericht ter-
rarium met vele schuilplaatsen, dan kan 
men gerust verschillende exemplaren teza-

men houden, vooral dan, als men de dieren 
goed voedert. Giftige spinnen en duizend-
poten woiden even goed een offer van de 
schorpioen, als weerloze dieren. 
Tegen honger zijn de soorten zeer goed 
bestand en hetzelfde zal wel het geval zijn 
bij de xerophile soorten wat betreft de 
dorst. Men weet van gevangen schorpioe-
nen, dat zij zonder schade een jaar lang 
vasten kunnen. 
Niettegenstaande hun giftwerking worden 
deze geleedpotigen geregeld door hage-
dissen, slangen, giote spinnen, skolopen-
ders (een soort duizendpoot) en bavianen 
zonder schadelijke uitwerking opgegeten. 
Er is waargenomen, dat apen van de buit-
gemaakte schorpioen het staarteinde met 
de giftblaas en de stekel uittrokken en ze 

toen zo maar opaten. 
Alle schorpioenen zijn levendbarend en de 
jonge, pasgeboren witte diertjes worden 
door de moeder op de rug meegedragen. 
De grootste exemplaren verlaten het eerst 
het ouderdier en maken zich zelfstandig. 
Niet vaak zal het mogelijk zijn om schor-
pioenen te kweken, maar heeft men echter 
van een drachtig vrouwtje jongen verkre-
gen, dan moet men deze met haar broedsel 
in een kleine overzichtelijke bak zetten. In 
de eerste tijd eten de jongen niets, later 
geeft men hun bladluizen en muggen, die. 
doordat de vleugels afgeknipt zijn, niet 
meer vliegen kunnen. Voor de sterkere, 
grotere jonge dieien dienen ook hun zwak-
kere broertjes en zusjes als voedsel. 
Zo verschillend als de grootte der schor-
pioenen zijn kan (Microbuthus 2.5 cm., Pan-
danus imperator 22 cm!), zo verschillend 
is ook de inwerking van hun vergift op 
mensen en dieren. Schorpioenengift ver-
toont in zijn samenstelling een grote over-
eenkomst met slangengift. Een zeer om-
vangiijke literatuur werd hieraan reeds 
gewijd. De grote seruminstituten der gehele 
wereld houden zich met succes bezig met 
het vervaardigen van een weikzaam gene-
zend serum tegen vergiftigingen door 
schorpioenen. 

Euscorpius carpathicus. uit Karnten (Oostenrijk) Foto: K. Kozllk 
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oudeRLiefde BIJ kikkeRS? 
In een oud, bij ons weten thans niet meer 
bestaand maandblad op biologisch gebied, 
„De Grutto", troffen wij het onderstaande 
aardige artikeltje in het Meinummer van 
1933 aan. 
„Eens brachten we onze zomervacantie in 
Rhenen door. We maakten daar veel wan-
delingen en op een van die tochten ont-
dekten we z6'n mooi plekje, dat we be-
sloten daar te blijven. Het was een kleina 
oude zandgroeve op de helling van een 
heuvel. Zij was voor het grootste gedeelte 
met hei begroeid, die in voile bloei stond; 
alleen aan de rand was het zand nog 
zichtbaar. Er vlak bij was een heideveldje 
en verderop stond eikenhakhout, met zo 
nu en dan een kleine denneboom, een 
lijsterbes vol trosjes rode of oranje bessen, 
of een berkje met zilveren stammetje er 
tussen. Een klein hard slingerpaadje leidde 
naar een groep grotere bomen, eiken, met 
zwaar, donker lover. Van de berg af keek 
men over goudgele korenvelden en zwarte, 
omgeploegde akker, waarop soms een 
boer aan 't werk was, de Geldersche Val-
lei in. 
Toen we uitgerust waren, gingen wij in 
het zandige deel een kuil graven. Dat was 
niet zo makkelijk, want het zand zat vol 
wortels. De kuil werd niet zo bleed, maai 
wel heel diep. Op 't laatst was hij onge-
veer een meter diep, maar toen konden we 
niet dieper komen. Trouwens, we moesteD 
gauw maken, dat we thuis kwamen, want 
ei was een geweldige regenbui op komen 
zetten terwijl we aan het graven waren, en 
we kwamen nog maar net droog thuis. 
Maar diezelfde kuil, die ons zoveel plezier 
had bezorgd, werd noodlottig voor de leden 
ener kikkerfamilie, die, genietend van het 
mooie weer, opeens opgeschrikt waren 
door de regenbui. En niet alleen opge-
schrikt, maar waarschijnlijk ook meege-
sleurd door een klein regenwaterrivieitje, 
want ze waren zo in de kuil terecht geko-
men, met nog een hagedisje. Zij schenen 
niet meer uit de kuil te kunnen komen, 
althans, toen wij de volgende dag terug-
kwamen, zaten zij er nog in. Wij haalden 
de dieren uit hun gevangenis en bekeken 
ze. De hagedis had een mooi oranje buikje 
en was van boven goudbruin, met donker-
bruine vierkantjes versierd. De kikkers 
hadden een wit buikje, maar de kleur van 
hun rug en kop was verschillend, naar de 
grootte. de giootste, waarschijnlijk de moe-
der, was veel donkerder dan de andere; 
die verschilden zo weinig van het zand in 
de kuil, dat we moeite hadden ze daarvan 
te onderscheiden. Telkens zagen we er 
weer een. Op 't laatst hadden we er wel 
acht bij elkaar, van verschillende grootte, 
waarvan de grootste ongeveer zes cm 
lang was, doch de kleinste maar ander-
half. Nadat we ze genoeg bekeken hadden, 
zetten we ze een eindje verder op de grond. 

.:• 

Rana temporarla Bruine landklkvors loerend op prool 
Foto: H. Fischer 

Ze hipten dadelijk weg, met kleine spron-
getjes, en tussen elk sprongetje zaten ze 
weer even stil. Maar het leukste was, dat 
de grootste ze alle dezelfde kant opdreef 
Een paar wilden niet mee, en gingen een 
andere kant uit, maar de grootste kikker 
keerde, toen hij de andere de groeve uit-
gedreven had, om, hipte met een boogjs 
om de vluchteling heen en joeg die ook 
de goede richting uit. Teiwijl deze vooil-
gedreven weid, was de andeie vluchteling 
helemaal weer naar de kuil gehipt. De 
grote ging nu echter nog eens terug om 
ook deze terug te diijven, maai deze was 
weeibarstiger. Hij probeerde zo lang mo-
gelijk zijn eigen weg te gaan, doch einde-
lijk had de oude hem zodanig in 't nauw 
gedreven, dat hem nog maar twee uitwegen 
overbleven, n.l. om in de kuil te spiingen, 
of om de weg te gaan, die de oude wilde. 
Toen koos hij de wijste partij en ging die 
weg. Pas toen ging de oude ook weg, on-
deiwijl oppassende, dat de vluchteling niet 
weei van de lechte weg afweek. 
Was dat moederliefde? 
Ik weet niet of kikkers dit gevoel bezitten. 
maar in ieder geval bleek de oude hier 
grote zorg te hebben voor de kleintjes." 

GERI VAN LAVIEREN 
Wij geven deze opmerklng zonder commentaar, en 
verzoeken onze lezers om mededeling, of zij wel 
eens soortgelljke observaties hebben gedaan. 

D. J. v. d. LAAN. 
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van de BiBliothecARis 
D. J. van der Laan, Heuvel-
weg 36, Soestdljk (U.), Post 
Soest. 
Het blljkt, dat wij de Jaar-
gang 5 van ons maandbiad 
,,Lacerta" nog niet in de bi-
bllotheek hebben opgenomen 
— al Is hij wel reeds door 
verschillende nieuwe leden 
aangevraagd en can hen uit-
geleend. Wij herstellen dit 
verzulm hlerblj. Men notere 
deze Jaargang onder no. 138 
van de boekenlljst. Waar-
borgsom / 5,—. 

Recensie-exemplaren. 
Geleerd door wat zich bij andere vereniglngen 
heeft afgespeeld met hetgeen hlerboven staat als 
lnzet, menen ondergetekenden Juist te doen, met 
de leden het volgende voor te stellen: 
..Ondergetekenden, bestuursleden van „Laeerta", 
stellen hlerblj de leden voor, dat In den vervolge 
ten aanzlen van recensie-exemplaren, welke aan 
de redactie van ons blad toegezonden worden, de 
onderstaande regellng getroffen wordt: 
Alle werken zulver op terrarium- en herpetolo-
glsch gebied worden elgendom van de bibllotheek. 
Alle andere werken, die ter recensle worden aan-
geboden, worden persoonlljk elgendom van de 
redactie. 

J. B. TEN VEEN, voorzltter. 
A. v. d. GRAAP, pennlngmeester. 
D. J. v. d. LAAN, blbllothecarls." 

Ter toelichting dlene, dat, n u ons blad lang-
zamerhand „mondlg" gaat worden, d.w.z. op zijn 
gebied enlg gezag gaat krljgen, en hier en daar 
met waardering wordt besproken, te verwachten 
is, dat wij in de toekorast recensie-exemplaren 
zullen ontvangen. 
De kwestie, waar die exemplaren dan op de duur 
terecht komen, heeft In menlge verenlging al 
heel wat stof doen opwaalcn, zodat wij gemeend 
hebben, er op de hlerboven aangegeven wijze In 
te moeten voorzlen. Het voorstel Is niet mede-
ondertekend door onze secretarls-redacteur, om-
dat hij In deze kwestie partlj Is. ZIJ, die tegen dit 
voorstel bezwaren hebben, gelleven die aan het 
secretariaat kenbaar te maken binnen de regle-
mentalr vastgestelde tijdsduur van drie weken na 
ontvangst van deze kennlsgevlng. 
Vcrpakking van ter leen ontvangen boeken. 
Degenen, die ui t de bibllotheek van onze verenl-
ging geregeld boeken lenen, zou ik van deze 
plaats willen verzoeken, om de boekwerken en 
tijdschrlften — als zij die per post of anderszlns 
aan mij terugzenden — behoorlijk te willen in -
pakken! Vaak ontvang ik een half ultgepakt en 
gehavend pakketje, waarln een half bloot boek, 
waarvan de hoeken beschadlgd zijn. 
En het Is toch zo eenvoudig: U neemt een klein 
stukje pakpapier, daarop een of meer toege-
vouwen kranten, daarop het boek, vouwt alles 
om het boek, doet er een touwtje om, adresseert 
het (Heuvelweg 36, Soestdljk), frankcert het 
alstublieft voldoende, en stuurt het me toe. 
Vooral die toegevouwen krant Is belangrijk. Die 
vormt een prachtig elastlsch omhulsel om het 
boek, voorkomt meestal beschadiglng van de band 
door lnsnoerlng van het touw en weegt op zlch-
zelf niet veel. Bovendlen zijn er nu kranten ge-
noeg. Heus, deze verpakklngswljze voldoet beter 
dan een enkel paplertje of golfcarton, dat aan de 
hoeken toch steeds afbreekt. 

D. J. v. d. LAAN. 
LEESTAFEL. 
„De Wandelaar". Ook dit prachtlge blad Is weer 
verschenen. Voor degenen die het nog niet ken-
nen: het Is gewljd aan de Levende Natuur, 
Heemschut, Volkskunde, Bultenleven en Toerls-
me, en het nummer dat wij b.v. voor ons hebben 
(Augustus/September 1948) is van deze doelstel-
l lng een getrouwe weersplegellng. WIJ vinden er 
In behandeld: De Pauwoogvllnder, Allerlei van de 
hel, De Glnkelse schaapskudde, Oude Drentse 
boerenwonlngen, de Sterrenwacht van de Mount 

Palomar, De Wespendlef op de Hoge Veluwe en 
lets over het doen en laten van dieren, meer spe-
claal van de Hond. Maar wij zijn er dan nog 
lang nlct. Anton v. d. Vet voert ons naar het 
land van Selma Lagcrlof, met H. Bavelaar bezoe-
ken wij de kruldenzoekers In ons land, en dan 
volgen er nog artikelen over het Waterwlld-
onderzoek In Nederland, Hartjesdag in Amster-
dam, de Schoonheld van ons Westland, het Inst l -
tuut van de Natuurwachten, Strandvogels, films 
die de Jeugd meer natuurliefde moeten bi j -
brengen, een poldermrjmering en ten slotte de 
dlversen-rubrleken: Korte wandeling en Leestafel. 
En dit alles door natuurliefhebbers van naam, 
dit alles verlucht door prachtlge foto's (de teke-
nlngen zijn van minder gehalte) , dit alles be-
schreven vol enthousiasme en llefde voor de 
natuur, al zijn welllcht sommige artikelen meer 
beschouwend dan ontledend, waardoor zij wat 
aan de oppervlakte blijven, dit alles elke maand 
In uw huls voor een tlentje per Jaar; wle, die dit 
tlentje mlssen kan, zal niet ijlings naar de Ult-
gever Schoonderbeek In Laren (N.-H.) schrijven 
om er zich op te abonneren? 
,Aquarlum" (Zwltserland), van Augustus 1948 
bevat een artlkel van T. Buser over de lnrlchtlng 
en bevolklng van het Oerwoudterrarlum en een 
beschouwlng van P. Maeder over enlge exotisehe 
slangen. 
Het nummer van September bevat ook een artlkel 
van laatstgenoemde sehrijver (tevens lid van 
..Lacerta") over enkele exemplaren uit de Alrl-
kaanse hagedlssenwcreld (met een mooie foto van 
het Chamaeleon). 
„Aquarist and Pondkceper" (Engeland) Augustus 
1948 laat ons door middel van vler moole foto's 
zien hoe er In de Londense Dlerentuln Indlsche 
pythons uit het el kropen. In het nummer van 
September 1948 beschrljft J. K. Goody zijn erva-
rlngen met de z.g. doosschlldpadden (Terrapene-
soorten). 
„Akvaristick6 Listy" (Tsjecho-Slowaktje), 20e 
jaargang, Biz. 63 bevat een artlkel van Oto Oliva 
over Ambystoma mexicanum, Jammer genoeg niet 
— zoals bij verschillende artikelen, — besloten 
door een samenvattlng in de Engelse taal. Hler-
door is het voor ons ontoegankelijk. 
Voorts mogen wij aankondlgen het „Deutsche 
Aquarien- und Terraricnzeitschrift", waarvan het 
eerste nummer verschenen Is. 
Oltgever Is Dr Walter B. Sachs; Hoofdredacteur: 
Hans Theodor Rust, twee namen die ons borg 
staan voor een verantwoorde inhoud. Dit eerste 
nummer Is reeds veelbelovend. Dr Uthmoller be-
schrljft zijn ervarlngen met Python sebae. en 
verder staat er een aantal artikelen in over het 
Aquarium, die doen verlangen naar soortgelijke 
beschrijvingen over het terrarium. Vele van de 
bekende Duitse handelaren blljken het derde rljk 
overleefd te hebben. Wij treffen tenmlnste ad ver-
tenties aan van Scholze & Potzschke, van Glasch-
ker, van Koch en van vele andere bekenden uit 
vroegere tijden. 

D. J. VAN DER LAAN. 

VRAAQ en aanBoo RuitRUBmek 
Dr W. B. Huddleston Slater, 
Arts, Mathenesserlaan 306, 
Rotterdam, verzoekt om toe-
zending van lnlandse gewOr 
nc Padden (Bufo bufo), 
ultsluitend mannelljke exem-
plaren, welke hij nodig heeft 
voor zijn wetenschappelijke 
onderzoeklngen. Wle kan 
hem aan een aantal volwas-
sen mannelUke exemplaren 
helpen? Anders In het aan-
staande voorjaar. 

Ons lid H. L. de Koningh, 
p.a. Nachtegaalstraat 12bis, Utrecht, heeft enkele 
boekjes ter overname, o.a.: Jubileumultgave van 
Brehm 1928: Krlechtlere, Lurche, Fische; J. C. 
Alders, De Kikvors 1935; Pr. Hempelmann: Der 
Frosch 1908; tezamen of afzonderlijk voor het 
hoogste bod. 

druk: Gebrs. den Oudsten, Lekkerkerk 
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