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Begin November 1947 bereikte mij de 
Lacerta-mededeling, dat weer enkele paren 
van deze interessante salamandersoort 
voor de lieihebbers ter beschikking waren. 

Met het oog op de beperkte ruimte en de 
weinige tijd, die mij ter beschikking staan, 
moest ik er telkens van afzien zelf een 
paartje aan te vragen, .doch aan het ver-
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zoek van onze redacteur om iets van mijn 
ervaringen met deze dieren te vertellen, wil 
ik gaarne voldoen. 
Op 20 October 1939 zag ik deze salaman-
dersoort bij Voorwalt te Amsterdam, waar 
ze te koop waren voor de zeer schappelijke 
prijs van 75 ct. per stuk. Aangezien de 
voorraad bijna was uitgeput, nam ik zon-
der veel bedenken een tweetal mee naar 
huis. Ter controle gingen de dieren thuis 
ieder apart in een klein bakje om de vorm, 
kleur en tekening eens goed te kunnen op-
nemen, doch tevens om ze eens flink te 
laten eten. Zoals met de meeste salaman-
dersoorten, waren hieraan niet veel moei-
lijkheden verbonden. De gereikte wormen 
werden met sprongen verslonden. Betrel-
fende de optimale temperatuui was ik nog 
in het onzekere. Het water in de beide 
bakjes gaf aan 10° C. Uit de litteratuur 
bleek mij, dat 12—15° C een geschikt mini-
mum is (Blatter 1933, biz. 286 e.v.). Op 
biz. 288 2e kolom (zelide jaargang) blijkt 
uit de mededelingen van Di W. Adensamei, 
dat de jongen in de maanden Octobei— 
November bij 'n temperatuui van 10—12° C 
gehouden werden. Echter schrijft Dr Klin-
gelhoffer in „Terrariumkunde", biz. 418: 
„Die Ueberwinterung soil im schwach ge-
heizten Zimmer erlolgen. Die Jiingen 
wachsen in geheizter Aquarium (25° C) 
schneller". Dat scheelt dus nog al wat. Ook 
W. K. Friese hield en kweekte de dieren 
bij een temperatuur van 14° C (Blatter 1930, 
biz. 185). Wat betreft de temperatuur, 
waarin de dieren des winters in vrijheid 
leven, schrijft Dr Fr. Kuhner (Blatter 1934, 
biz. 144): „Wij weten, dat in Zuid-Spanje 
bitter koude nachten en dikwijls ook koude 
winters voorkomen". Het gehele artikel is 
zeei lezenswaaid. Winteislaap komt blijk-
baa i niet vooi, wel een zekere zomerrust, 
wanneer de woonwateren zijn uitgedroogd. 
Deze rustperiode wordt dan doorgebracht 
onder grote stenen, boomstammen en der-
gelijke schuilplaatsen. 
Het paar in mijn bezit bleek zeer verschil-
lend van uiterlijk, zowel wat vorm als wat 
de kleui en de lengte betieft. 
De vrouw was pl.m. 15 cm lang, dik en 
gezet, met kortere staart dan de man. 
Kleur zeer donker, • bijna zwart, buik iets 
lichter met zeer weinig vlektekening, huid 
tamelijk ruw. 
De man was 203^ cm lang, met opvallend 
langere staart en veel slankere habitus. De 
kleur roodbruin met gelige vlekken, bo-
venaim en elleboog iets vetdikt. 
Na enkele dagen van observatie gingen de 
dieren bij elkaar in een bak van 44 x 28 x 
28 en toen ik dacht dat ze tot paring zouden 
overgaan, werd een verbliji van 70 x 40 x 
40 ter beschikking gesteld, waarin ze zich 
bijzonder goed op dreef gevoelden. Op de 
bodem kwam een dikke laag grof zand, als 
beplanting: Myriophyllum, Elodea Densa 
en om de planten stevig vast te houden. 

werden om de wortels heen wat kiezel-
stenen gelegd. 
De Myriophyllum groeide uitstekend. 
De dieren bleven in hoofdzaak in het water, 
kwamen maar uiterst zelden op het los 
drijvende kurkvlot. Op de dag scharrelden 
ze over de bodem, in de late avond en des 
nachts lagen ze tussen de plantenslierten 
nabij de oppervlakte met de kop boven 
water. De dieien kwamen veilig door de 
winter van 1940 heen en toen mijn wormen-
voorraad was uitgeput kon ik ze met ge-
schaafd rundvlees en tubifex aan het eten 
houden. Echter bij een temperatuur bene-
den S0 C eten de dieren traag. Ze zitten 
dan heel stil tussen de planten en wat voor 
mij een teken van onbehagen was: de 
staart werd opgerold a la Kameleon, maar 
dan in een horizontale spiraal. 
Op 16 Februari 1940 viel de dooi in en op 
27 Februari constateerde ik de eerste 
bronstverschijnselen bij de man, nadat hij 
op 26 Februari was verveld en de afge-
stroopte huid had opgevreten. De bronst 
weid enkele dagen tevoren ingeleid door 
een zeer merkwaardige houding van de 
man. Het dier zat op de bodem van zijn 
verblijf en had de voorpoten recht omhoog 
gestoken als volgt: bovenarm recht om-
hoog, achterwaarts gebogen, dus met een 
hoek van 90° ten opzichte van de rug, on-
derarm horizontaal, vingers gespreid en 
neergebogen. De houding wordt aangeduid 
als Amplexus. Op 27 Februari dan, tijdens 
het voeren, waren de dieren zeer opgewon-
den. Op een gegeven ogenblik was het 
mannetje onder het wijfje dooigeschoven 
en had dit met zijn vooipoten bij haar 
achterpoten vast, terwijl de kop van de 
man in de richting van de staart der vrouw 
lag. Verdere pogingen om tot paring te 
geraken werden niet ondernomen. 
In de loop van 1940 met al zijn enerverende 
gebeurtenissen, leek de man niet goed 
meer op dieef te kunnen komen, maar 
tegen het einde van het jaar, op 7 Decem-
ber, bij een temperatuur van 10° C droeg 
de man de viouw weer op zijn rug, maar 
liet los om adem te gaan halen. In de loop 
dezer maand werden nog verschillende 
pogingen waargenomen. Ook werd de man 
nogal eens in Amplexus-houding aange-
tioffen, maai veidei kwam het niet. De 
mogelijkheid bestaat, dat dit te wijten is 
aan de te lage temperatuur. Volgens mijn 
aantekeningen in de winter van 1940—1941 
was de temperatuur als volgt: 
December 1940 laagste temperatuur 6° C 
op 24-12, hoogste tempeiatuur 13—1214° C 
op 9—10-12, aantal dagen op of boven 
10° C 16. 
Januari 1941 laagste tempeiatuur 3{^° C 
op 3-1, hoogste tempeiatuur 10J^° C op 
22-1, aantal dagen op of boven 10° C 4. 
Februari 1941 laagste temperatuur 6^° C 
op 7-2, hoogste temperatuur 11° C op 19-2, 
aantal dagen op of boven 10° C 12. 
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Op SAUmandeRJACht in de WinteR* 6OOR a. nelissen, qeleen (I.) 

Begin Januari 194S heb ik eens een interes-
sante tocht gemaakt bij helder vriesweer, 
waarvan ik het een en ander wil vertellen. 
Om precies te zijn, het was 9 Januari toen 
ik met mijn vriend een wandeling maakte 
in de omgeving van Geleen. 
Wij kwamen daarbij door een klein moeras 
aan de voet van een heuvel bij het plaatsje 
Sweikhuizen, even ten Zuid-Oosten van Ge-
leen. Aan de voet van deze heuvel is een 
aantal bronnetjes, die hun water lozen in 
een groot aantal snelstromende beekjes, 
welke door het moeras lopen in de richting 
van de Geleenbeek, die op ruim 40 meter 
afstand voorbij de heuvel stroomt. Een van 
die bronnen nu komt uit in een betonnen 
cylinder, precies gelijkend op een regen-
ton, van circa 1 meter diep, maar zonder 
bodem want deze bestaat uit vast zand met 
aan een kant de bron. 
Het watei was kristalhelder en naar we 
even later merkten werd het door de men-
sen, die in de buurt woonden, gebruikt 
voor drinkwater. Wij wisten deze „put" 
allang te liggen en zoals iedere keei, als 
ik ei op een wandeling vooibij kwam, 
keek ik er even in. Ofschoon het vioor was 
er geen ijs op het water, dat over de rand 
van de cylinder wegstroomde als een klein 
beekje. Op de bodem zag ik tot mijn ver-
bazing tussen een paar conservenblikjes 
oen Alpenwatersalamander (tiituius alpes-
tris.) 
Even later ontdekte mijn vriend er nog 
twee. 
Met een stok visten we de lege conserven-
blikjes uit het water en wij telden 11 water-
salamanders, voor het giootste deel Alpen-
watersalamanders. Bovendien zagen we 
een kanjer van een Bruine landkikvors 
(Rana temporaria) en een paar Grote wa-
ter- of Kamsalamanders (Triturus cristatus) 
Daar we geen netje bij ons hadden en de 
dieren traag over de bodem kropen, kon-
den we ze niet vangen, maar wij namen 
ons voor de daarop volgende Zaterdag-
middag naar de put terug te gaan. 
Zo gezegd, zo gedaan. Die Zateidagmiddag 
19 Januari 1946 kwam ik na een flinke wan-
deling met enkele jongens van mijn ver-
kennerstroeo op het betreffende punt aan. 
Het was plm. 4 uur in de namiddag. We 
hadden een netje en een grote jampot 
meegenomen. Enkele voorbijgangers keken 
ons aan met een gezicht alsof ze wilden 
zeggen: „als die ooit weer noimaal woi-
den, veiliezen ze van blijdschap vast weei 
hun veistand". Ja wie gaat ei nu ook bij 
vriesweer, als elk poeltje en elke sloot 
met een ilinke ijskorst bedekt is, met een 
visnetje er op uit? 
Direct werd het o.'fensief ingezet dooi het 
net vooizichtig over de bodem van de put 
te schuiven. Toen we het net ophaalden 

zat er een kanjer van een Bruine landkik-
vois in en 2 kleine Alpenwatersalaman-
ders, vermoedelijk bioed 1945. Toen kwam 
een der jongens op het idee om de twee 
lege conservenblikken op te vissen, het-

• geen na enig manouvieren met het net 
gelukte. Deze blikken bleken echter verre 
van leeg te zijn. Uit een blik kwamen 3 
grote Bruine landkikvorsen te voorschijn en 
1 kleine Alpenwatersalamander. De kik-
vorsen werden weer in de put gedeponeerd 
terwijl de salamandei, even als zijn 2 vooi-
gangers, tezamen met 4 collega's uit het 
andere blik, in de jampot veidween. 
Behalve de 4 Alpenwatersalamanders zaten 
in het tweede blik ook nog twee Bruine 
landkikvorsen van kleiner foimaat dan hun 
voorgangers. Een kikker had een afwijking 
in het kniegewricht van zijn linkerachter-
poot, zodat hij deze niet langs zijn lichaam 
kon buigen maar ter zijde uitstak, zodat 
het net leek of deze poot een heel stuk 
langer was dan de rechterachteipoot. Ook 
deze kikkei ging met zijn gezel in de jam-
pot. 
Na nog een paai keer vissen hadden we 
in totaal 9 salamanders en 7 kikvorsen op-
gehaald. De 9 salamanders bleken alien 
Alpenwatersalamanders (waaronder een 
paar flink uitgegioeide exemplaien, zowel 
mannetjes als wijfjes, maai het grootste 
deel was tamelijk klein) vermoedelijk uit 
het vooijaar 1944 of 1945. Het is mogelijk 
dat ik de eerste keer een flink- uitgegroeide 
Alpenwateisalamander heb aangezien vooi 
een Grote water- of Kamsalamander. 
Hoe dan ook, we gaven de moed om nog 
enkele Kamsalamanders te vangen niet 
dadelijk op maar bleven in het water, dat 
intussen een beetje troebel was gewoiden, 
vissen. Mijn enthousiasme voor de vangst 
van Kamsalamanders was bovendien sterk 
verhoogd door een brief van onze redac-
teur, maar het mocht niet baten. We haal-
den nog twee keer een kikvors op, verder 
niets. We vonden het jammer want we wa-
ren op stap gegaan met de hoop een aan-
tal Triturus cristatus te kunnen veischalken. 
Jammei genoeg bezat ik geen thermometer 
met schaalverdeling beneden nul, zodat ik 
de temperatuur van het water niet heb kun-
nen opnemen, maar om de put heen zaten 
ilinke ijskorsten, terwijl het water in de put 
niet het minste ijs vertoonde. 
De gegevens over deze vondsten heb ik 
aan onze Herpeto-geografische Dienst 
doorgegeven. 
Nu is mijn veronderstelling, dat de hier-
boven genoemde amphibieen waarschijn-
lijk in het najaar in deze put gekropen zijn 
om te overwinteren, maar omdat ei een 
zeei vaste zandlaag op de bodem zat, kon-
den ze niet in de moddei kiuipen, ol zou 
het hiei een bepaalde vorm van instinct 
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gelden, daar het water in dergelijke wel-
putten, tengevolge van het snel stromen 
van het water niet bevriest en bovendien 
doordat dit water steeds in beroering wordt 
gebiacht dooi mensen, die ei water komen 
scheppen? 

OR w. kLinqeLhofpeR 78 JAAR 

Een der grootste propagandisten voor het 
houden van reptielen en amphibieen in 
terraria is ongetwijleld Dr W. Klingelhdffer, 
de bekende auteur van tenaiiumboeken. 
11 Januari j.l. werd Dr Klingelhoffer 78 jaai 
en dit feit is voor mij, die al vele jaren met 
hem in contact staat, aanleiding onzs lezeis 
het een en ander te vertellen uit het leven 
van deze krasse grijsaard, die thans nog 
steeds met groot enthousiasme de teria-
riumliefhebberij beoefent ondanks de 
uiterst moeilijke omstandigheden waarin 
hij door de na-oorlogse toestand in Duits-
land verkeeit. 
Dr Wilhelm Klingelhoffer werd op 11 Ja-
nuari 1871 geboren in het plaatsje Gladen-
bach in de provincie Hessen-Nassau. Zijn 
vader stierf reeds toen Wilhelm pas 5 jaar 
oud was. Onder de goede zorgen van zijn 
toegewijde moeder gioeide hij op en kreeg 
van haar een goede opvoeding. 
Reeds op zeer jeugdige leeftijd ontpopte 
de jonge Wilhelm zich als een waai die-
lenviiend en toen hij op 9-jarige leeftijd 
eens in een botanische tuin een schildpad 
kon gadeslaan, werd hij zo door dit 
schouwspel getroffen, dat dit in zijn latere 
terrariumcairiere doorslaggevend werd 
voor de richting welke hij daarbij zou in-
slaan. 
Bij voorkeur verzorgde Klingelhoffer later 
schildpaddenl Op 13 jarige leeftijd bouw-
de de jonge Klingelhoffer zijn eerste ter-
rarium en richtte dit z.g. „landschappelijk" 
in met — zoals het toen nog gebruikelijk 
was — imitatie kasteel- en torenrui'nes. 
Na het doorlopen van het gymnasium ging 
hij studeren in de medicijnen aan de uni-
veisiteit te Marburg,- waar hij in 1896 zijn 
doctorsbul behaalde. Hoewel hij in deze 
studieperiode vrijwel geen gelegenheid 
had zich practisch met de terrariumlief-
hebberij bezig te houden, is deze tijd voor 
zijn liefhebberij richtinggevend geweest, 
omdat hij in Marburg kennis maakte met de 
bekende Kurt Floricke, eveneens een pio-
nier op terrariumgebied en schrijver van 
de bekende populair-wetenschappelijk ge-
schreven werken „Der Terrarienfreund", 
„Kriechtiere und Lurche Deutschlands" en 
„Kriechtiere und Lurche fremder Lander", 
boeken die in vele boekenkasten van Ne-
derlandse terrariumhouders te vinden zijn 
(ook in onze verenigingsbibliotheek). 
Ferrt na^at hij z:ch in 1899 definUief te 

In enkele Jaren tljds kan er veel veranderenl 
Thans zlt de schrijver ergens in het Troplsche 
Indonesie, waar hij als 2e lultenant van de 
luchtstrijdkrachten zijn milltalre pllchten ver-
vult. Hij zal bij het lezen van dit aardlge „koude" 
opstel ongetwijleld aan zijn dlerbaar Limburg 
denken. Wij groeten hem van hier uit hartelijk 
en wensen hem behouden thulskomst. (Red.) 

OOOR j . th. teR hoRst, oen haaq 

Olfenburg gevestigd had als oogarts, 
kreeg hij gelegenheid zijn liefhebberij uit 
te leven. Hij wist de stedelijke autoriteiten 
te bewegen een leegstaande oiangeiie te 
doen iniichten als een vivarium, dat ener-
zijds moest dienen als demonstratie-inrich-
ting voor de scholen, anderzijds als open-
bare expositieiuimte. Uitgaande van de 
idee, dat het bezoekende publiek over het 
algemeen een vooroordeel heeft tegen alles 

i wat kruipend gedierte is, begon hij ter-
i rariums te bouwen die op zich zelf prach-

tige stukken natuui uitbeeldden met daar-
in levend de diverse reptielen en amphi-
bieen, om het publiek op deze wijze te 
winnen voor de terrariumliefhebberij. 

i Daartoe werd er een aantal grote, schit-
: terend beplante tropische terraiia in deze 
i oiangeiie opgesteld, dus bakken welke 
[ z.g. „landschappelijk" waien ingeiicht. Het 

werd een enorm succes en de populariteit 
< van dit vivarium groeide met de dag. De 

waarnemingen, welke Dr Klingelhoffer in 
I dit vivarium kon doen, legden de grond-
l slag voor zijn diverse artikelen in aquari-
t urn- en terrariumtijdschriften en zijn le-
i vensweik „Terrarienkunde". 
1 Door een zeer ernstige nalatigheid van de 

zaalwachter, die op een nacht in de oor-
logswinter 1916—17 de veiwarming liet 

r uitvallen bij een vorst van 15 graden, werd 
dit grootse werk met een slag vernietigd. 
Dr. Klingelhoffer kreeg een zeer ernstige 
schok door deze gebeurtenis en was een 

c gebroken man. 
Gelukkig wist hij er overheen te komen. 

j In de na-oorlogse tijd kon hij met veel 
moeite een kleine glazen serre met terraria 

i inrichten, doch overdrukke beroepswerk-
> zaamheden verhinderden hem intensief op 
1 de zaak in te gaan. Niettegenstaande dit 

leveide zijn pen vele artikelen en zag men 
r hem ook in het verenigingsleven verschij-

nen. In 1928 Verscheen zijn werk: „Einrich-
» tung von Zimmer- und Freiland-Aquarien 

und Terrarien, einschlieszlich der Technik 
I der Haltung und Zucht von Fischen, Rep-

tilien und Amphibien", een deel van het 
bekende verzamelwerk van Abderhalden 

l „Handbuch der biologischen Arbeitsmetho-
den". 
Door de bezetting van Offenburg dooi de 

i Fiansen en dooi het stilleggen van de 
spoorweg kan hij bijna 9 maanden lang 

s zijn dokterspraktijk niet uitvoeren, en in 
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Recente foto • November 1948 - van Dr W. Klingelhoffer, speclaal genomen voor ons orgaan. 
Men zlet hier de bekende herpetoloog In zijn werkkamer met doorkljk in zijn serre met 

troplsche terraria. 

deze tijd ontstond het ooispionkelijke ma-
nuscript voor het beioemd geworden werk 
„Terrarienkunde". 
Het zou echter jaren duren eer het boek 
zou kunnen verschijnen, dit tengevolge 
van de zeer slechte economische toestand 
in de jaren 1920—1930. Dit had tot gevolg, 
dat het boek enige malen opnieuw be-
werkt moest worden naar de laatste stand 
van zakenl 
In het Januarinummer 1931 van „Blatter fiir 
Aquarien- und Terrarienkunde", jaargang 
42, kon ter gelegenheid van zijn 60e ver-
jaardag kennis gegeven worden, dat het 
boek was uitgekomen. 
Naast zijn praktijk, zijn terrariumlie'fhebbe-
rij, zijn werkzaamheden als auteur, was 
Klingelhoffer ook nog stichter en voor-
zitter gedurende 10 jaar van een zwemver-
eniging, sportarts, voorzitter van de Offen-
burger Vereniging van Doctoren, zodat 
met recht gesproken kan worden van een 
mens met een dynamische natuur. In 1936 
trad hij wegens het bereiken van de pen-

sioengerechtigde leeftijd af als chef-arts 
van de oogheelkundige afdeling van het 
stedelijk ziekenhuis en veihuisde naar het 
plaatsje Neu-Isenburg, vlak bij Fiankfoit 
aan de Main, waar hij steeds contact kon 
houden met zijn herpetologische vrienden 
Prof. Dr R. Meitens, Waltei Senfft en Philipp 
Schmidt, die in de naaste omgeving woon-
achtig waren. 
In de jongste wereldoorlog troffen hem we-
derom twee zeer zwaie slagen. In 1941 
sneuvelde zijn pleegzoon in Rusland, ter-
wijl het grootste deel van zijn woning en 
zijn terraiium-kas met de gehele inven-
taris door bominslag werden verwoest. 
Klingelhoffer piobeerde ovei deze nieuwe 
slagen heen te komen dooi zich te werpen 
op een herbewerking van zijn hierboven 
genoemde boeken, en naar ik persoonlijk 
van hem vernam, zijn de geheel opnieuw 
bewerkte manuscripten thans geieed. 
Het veischijnen van „Terrarienkunde" zal 
echter nog wel lang op zich laten wachten 
aezien de huidige toestand in Duitsland, 
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alsmede tengevolge van het feit, dat alle 
cliche's van de eerste editie gedurende de 
ooilog zijn vernietigd, maar „Die Technik 
des Aquariums" en „Die Technik des Ter-
rariums" zullen beide, ieder als afzonder-
lijk werk, in de loop van 1949 verschijnen. 
Wij wensen Di Klingelhoffer van harte ge-
luk met zijn verjaardag. Moge het hem 
vergund zijn het verschijnen van zijn ge-
heel opnieuw bewerkte handboek „Ter-
rarienkunde" nog mee te maken en nog 

Nu de redacteur van dit blad zo goed ge-
weest is, mij uit te nodigen om een korte 
bijdrage over tweeslachtige dieren op het 
eiland Hong-Kong te leveren, heb ik een 
soort tot onderwerp gekozen, die naai mijn 
mening een interessant en bevredigend 
terrariumdier zal blijken. 
Ealoula pulchra behoort tot een ietwat 
onbekende familie, de Microhylidae, gio-
iendeels bestaande uit kleine kikkertjes, 
waarvan in 1934 door Parker 184 soorten 
en ondersoorten beschreven zijn. Er schijnt 
omtrent de levenswijze van deze dieren 
zeer weinig bekend te wezen, maar in het 
algemeen kan men ze beschouwen als 
cryptozoi'sche landsooiten, waaivan enkele 
min of meer de geschiktheid tot klimmen 
bezitten. Echte waterdieien zijn er niet 
onder. 

Van K. pulchra heeft Parker twee sub-
species onderscheiden, nl. K. pulchra 
pulchra en K. pulchra taprobanica. Hij om-
schrijft het verbreidingsgebied van de on-
dersoort pulchra als: Zuid-China, Oostelijk 
tot Hong-Kong, voorts Tonkin, Hai-nan, 
Birma, Bengalen, Siam, Assam, Malakka, 
Sumatra, Borneo(?), Celebes en Flores(?), 
en dat van de ondersooit taprobanica als: 
India (ten Z. van de Ganges) en Ceylon. 
De lengte van pulchra geeft Parker niet 
aan, doch die van taprobanica geeft hij 
op als 56 mm van snuit tot anus. Mijn eigen 
meting van exemplaren pulchra uit Hong-
Kong wijzen op een lengte bij volwassen 
mannetjes van 65 mm en bij volwassen 
wijfjes van 68 mm. Men ziet dus, dat dit 
geen klein dier is. Het is trouwens een van 
de grootste sooiten van de familie. 
Deze kikker heeft een ronde vorm met een 
gladde of lichtelijk korrelige huid. De voor-
vingers zijn duidelijk verbreed, doch de 
achtertenen slechts zeei weinig. De meta-
taisus diaagt twee veibrede schoffelach-
tige wratten, die waarschijnlijk voor het 
graven dienen. Zoals de soortnaam aan-
duidt, is het dier aantrekkelijk van kleur 
en tekening. Volwassen exemplaren van 

vele jaren te leven. 
Wij danken hem voor de aan ons gezon-
den foto, die deze biografie illustreert en 
voor het interessante artikel van zijn hand, 
dat er werd bijgevoegd, hetwelk in een der 
komende nummers van ons tijdschrift zal 
worden opgenomen, en tenslotte voor de 
waarderende woorden, die deze groot-
meester in de terrariumkunde heeit gewijd 
aan ons orgaan „Lacerta". 

pulchra uit Hong-Kong hebben een drie-
hoekige donkere vlek, die tussen de ogen 
begint, zich achter de kop ietwat ver-
nauwt en zich dan verbreedt ovei de ge-
hele rug. Veider hebben zij een zijstreep 
van dezelfde kleur, die achtei het oog be-
gint en zich naar achteren uitstrekt. Tussen 
het oog en het donkere middengedeelte 
ziet men langs rug en zijden een geelach-
tige streep met een nauwe zwarte zoom; 
voorts gele vlekken op het voorhoofd, van 
het oog naar de schouder, op de voor-
poten, aan elke kant vlak boven de anus, 
in de liezen, en aan de buitenzijde van het 
geheel wit' zijn, of min of meer lichtbruin 
gevlekt. Bij mannetjes is de keel zeer don-
ker; bij wijfjes kan zij geheel wit zijn oi 
lichtbiuin. Hieiin schijnt het enige uiteilijke 
onderscheid tussen de beide sexen te lig-
gen. De kleur van de ondersoort tapro-
banica is verschillend, daar de donkere 
middelste vlek. ondeibioken wordt door 
plekjes van lichtere kleur met een smalle, 
zwarte zoom. 
Het schijnt, dat deze kikkers nachtdieren 
zijn, die op de grond leven, hoewel ik 
onlangs twee exemplaren aangetroffen 
heb, die in een boom geklommen waren. 
Gedurende de paartijd, althans te Hong-
Kong, schijnen deze kikkers zich te ver-
zamelen, doch ik weet niet, of dit geheel 
een kwestie is van de aanwezigheid van 
geschikt water voor voortplantingsdoelein-
den. Terwijl ik deze regelen schrijf op een 
zeer regenachtige avond, hoor ik dicht bij 
mijn huis een koor van kwakende Kaloula's. 
De muziek komt uit tijdelijke ondiepe re-
genplassen. Dit gekwaak, vooial in koor, 
is niet licht te vergeten en rechtvaaidigt 
ten voile de naam „bull fiog", die de 
Engelsen te Singapoie aan deze sooit ge-
geven hebben. Het is een krachtig en diep 
keelgeluid. Ik heb Kaloula's nooit horen 
kwaken als zij niet in het water waren, en 
vermoed, dat zij het alleen in ondiep water 
doen, of wel, als het water niet ondiep is, 
alleen wanneer zij aan de oppervlakte 
drijven. Hun enkelvoudige keelzak is dan 

AAntekeninqen BetReffenoe de 
kikvoRS kAloula pulchRA, QRAY 

OOOR j . o. RomeR, f.z.s. honq-konq (china) 
Vertaling: J. A. Schuurman 
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opgeblazen en het gehele lichaam lijkt 
opgezet. Wanneer de grond opdroogt, laten 
de kikkeis zich niet horen, maar niet zodra 
komt er geduiende dit jaargetijde (Mei— 
Juni) een bui, of het gekwaak begint bij 
het invallen der duisternis. Hoe meer het 
regent, hoe luidei het is. 
Het eieileggen en de ontwikkeling der lar-
ven heb ik nog niet waargenomen, en.de 
enige bijzonderheden, voorkomende in 
Parkei's monographie, zijn de volgende: 
„Eieren klein, in drijvende massa's. Ont-
wikkeling zeer snel". In een ondiepe sloot 
heb ik echter een groot aantal donder-
kopjes gezien, die waarschijnlijk van deze 
soort zijn. Mijn waarnemingen hebben mij 
duidelijk gemaakt, dat de voortplanting 
kan plaats hebben in tijdelijke en ondiepe 
poelen van regenwater. 
Exemplaren, die ik in gevangenschap ge-

houden heb, waren zeer interessante terra-
riumdieren, levende van termieten, die in 
het wild de voeding van deze kikkeis heten 
te zijn. Voor de afmetingen van het dier is 
de mond vrij klein. Hoewel zij hieidoor 
noodzakelijkerwijs beperkt zijn in de keuze 
van hun voeding, ben ik geneigd te den-
ken, dat zij de meeste kleine ongewervelde 
dieren even gaarne nuttigen als termieten. 
In het terrarium moet hun een passende 
hoeveelheid mos verstrekt worden, of an-
der materiaal, waarin zij kunnen graven. 
Dit moet men geregeld met water bevoch-
tigen om het nat te houden. Verder is een 
ondiep poeltje gewenst, vooral geduiende 
de paartijd. Ook behoren er een paar flinke 
takken of stenen te zijn, waar zij kunnen 
opklimmen. , 
Getracht zal worden enige exemplaren 
naar Nederland te zenden. 

mijn eRVARinqen met Oe gewone pao 
(Bufo bufo L.) OOOR R. v. ieRsel, oen haaq 
Het was in het voorjaar van 1947, dat ik 
op zekere zonnige middag rondwa'.idelde 
in het park „Ockenbuigh" in Loosduinen. 
De juiste datum kan ik me helaas niei meei 
herinneren. Wij, mijn veiloofde en ik, zetten 
ons een ogenblik langs de kant van een 
dei sloten, die dooi dit paik lopen. Plotse-
ling weid mijn aandacht getiokken dooi 
een kwakend geluid. Op hetzelfde moment 
liep mijn gezellin: „Kijk eens, wat een hoop 

kikkers er in dat water zitten!" Het bleken 
padden te zijn, die midden in hun bruids-
dagen waren en door ons verrast werden 
op de bodem van het element waarin deze 
plegen te worden doorgebiacht. Ik had dit 
nog nooit eerder gezien en verbaasde mij 
over het grote aantal. Over het algemeen 
zaten ze eig stil en slechts nu en dan deed 
een mannetje een uitvai naar een dikke 
ega, zonder evenwel tot paring te geraken. 
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Ik verondeistel, dat dit een dei daaiop 
volgende dagen wel plaats gehad zal 
hebben. Hiei en daa i zat een man aan de 
oppervlakte van het water en kwaakie. Een 
zacht piepend geluid: 
Een week later — ik had inmiddels een 
bak ingericht — besloot ik nog eens te 
gaan speuien. Natuurlijk had ik in de 
winkel een paar dieren kunnen kopen, 
maar dat is lang niet zo aardig. Er was 
echtei in de sloot niets meet te bekennen 
en ook langs de kant en tussen de struiken 
kon ik niets ontdekken. Enigszins teleui-
gesteld aanvaardden wij de terugtocht, 
met ons lege blikje. En toen, midden op 

oe RiBBensalarmndeR 
Het aquarium stond in een vorstvrije ka-
mer, waarin niet werd gestookt. 
Vastgesteld kan worden, dat voor de goe-
de gang van zaken een temperatuur van 
minstens 12° "C vereist is. 
Op 20-4-'41 bracht ik het paa i ovei in de 
70 x 40 x 40 bak. Of het nu kwam door de 
grotere ruimte, door het verse water of 
doordat de man toevallig heden in bronst 
is gekomen, opvallend is in ieder geval, 
dat direct na de overplaatsing het parings-
spel begonnen is. Te middernacht zwom de 
man met de vrouw op zijn rug lond. Zijn 
armen waren van achteren stevig in de 
okselholte van de vrouw gedrukt. Meer-
dere malen steeg hij met zijn last op de rug 
van de bodem naar de oppervlakte om 
lucht te happen. Na het rondzwemmen 
volgden een kwartier lang ronddraaiende 
bewegingen op de bodem. Hieibij hield de 
man met zijn rechteiaim de rechteraim dei 
vrouw omklemd, drukte zijn snuit in haat 
rechterflank, waardoor beide lichamen 
boogvormig gespannen werden en zo 
draaiden zij over het zand, steeds in de-
zelfde hoek van het aquarium blijvend. 
waarbij de rechterarm van de man als he1 

verste punt fungeert. 
Tijdens deze draaiing worden de sperma-
tophoren afgezet en door de ronddraaiende 
beweging der dieren komt het wijfje op de 
plaats, waar de man eerst geweest is en 

Bufo bufo L. 
Foto: Ir. F. C. d'Audretsch, Wassenaar 

de weg, sprong een pad! Een kleintje wel-
iswaar, hij (of zij) mat ongeveer 4 cm. 
maar het was er toch een. Met onze pas 
gevangen aanwinst naar huis en hem in 
de bak geplaatst. Aldaar bleek hij zich 
spoedig wonderwel op z'n gemak te voelen 
en gioef zich in tussen een land mos en 
het vijveitje. Zo zat hij de ganse dag ovei 
het watertje uit te kijken met glanzende 
ogen — die wel het mooiste zijn wat aan 
een pad te bewonderen valt — en snapte 
iedei insect dat zich in zijn nabijheid neer-
zette en ieder wormpje dat ik neerlegde 
met verbazingwekkende snelheid weg. Op 
een grappige manier kneep hij dan met de 
ogen en veegde met zijn voorpoot of vooi-
poten (als de piooi tamelijk groot was) 
de bek af. Ook kwam hij vaak te voorschijn 
om arglistig een met een pincet vastgehou-
den hapje achterna te lopen. Wat mij zeer 
opvalt is, dat hij altijd, als hij een piooi 
beloert, met de langste teen trekt. 
Zij, want het bleek naderhand een zij te 
zijn, is nu, April 1948, ongeveer 6'/$ cm lang 
en, naar mijn mening, geschikt voor de 
voortplanting. De padden, die ik namelijk 
het vorige jaar in de sloot zag, waren van 
dezelfde grootte. 
Rest mij nog te vermelden, dat ook de 
Lacerta agilis, Zandhagedis, in genoemd 
park voorkomt, echter uitsluitend op de 
droge, zonnige hellingen. 

(Vervolg en slot van pagina 26) 
neemt met de cloaka-lippen het sperma op. 
Afzetting van spermatophoren kon ik hier 
echter niet waarnemen. De volgende dag 
lagen de dieren rustig op de bodem van 
hun bak en namen van elkaar blijkbaar 
niet de minste notitie. 
In de hoek, waar die nacht de dieren hun 
draaiende bewegingen hadden uitgevoerd, 
vond ik een drietal gelei-achtige klompjes 
met een paar uitsteeksels voorzien, waar-
aan nog wat zand kleefde. Dus wel sper-
matophoren afgezet. Eieren heb ik echter 
nooit gekregen, hoe geduldig ik ook 
wachtte en tijdens een der ongelukkige 
oorlogsverhuizingen raakte ik helaas de 
dieren kwijt. Resumerende zou ik uit mijn 
ervaringen de volgende conclusies kunnen 
tiekken ten. aanzien van de goede verzor-
ging van de Spaanse ribbensalamander. 
le. geef de dieren een ruime bak; 
2e. beplanting zodanig, dat een groot bo-

demvlak vrijblijft en de planten aan de 
oppervlakte zo dik, dat de dieren er 
gemakkelijk in kunnen rusten (Myrio-
phyllum, Elodea); 

3e. temperatuur niet beneden 12° C; 
4e. rijk en afwisselend voeren: wormen, 

geschaafd vlees, kleine visjes, enchy-
traeen, tubifex). 

De Lacerta-leden, die uit de zending een 
paartje Pleurodeles Waltl ter beschikking 
hebben gekregen, wens ik veel succes. 


