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de BUuwe schoRShaqefcis 
(Sceloporus undulatus undulatus Latreille) 

OOOR R. van ieRse.1, 6en haaq 

Het verspreidingsgebied van deze hagedis 
van de familie der Iguanidae, geslacht 
Sceloporus, waartoe ongeveer 100 soorten 
worden gerekend, strekt zich uit van het 
Zuidelijk midden van Carolina tot Zuid-Oost 
Louisiana. Daai bewonen zij bomen, huizen 
en schuttingen (Ameiikaanse naam: South-
ern Fence Lizaid — Zuidelijke schutting-
hagedis). Zij bereiken een lichaamslengte 
van ten hoogste l]/i cm. Over het algemeen 
zijn de mannelijke exemplaren wat minder 
fors dan de wijfjes. 
De kleur varieert van zwart tot bruin, ter-
wijl de bruine tint steeds lichter wordt, 
naarmate de vervelling nadert. Na het ver-
vellen is de kleur weer tamelijk zwait, 
soms diepzwart, met een blauw-grijze, gol-
vende tekening. 
De schubben zijn, vooral midden op het 
lichaam, tamelijk groot en iets opstaand, 
hetgeen het dier een enigszins stekelig 
aanzien geeft. 
Het mannetje bezit aan de keel een blauwe 
vlek, cm>:oomd door een donkere rand, 
teiwijl ook aan de buikzijde twee blauwe, 
donker omzoomde vlekken voorkomen, 
waar tussendoor de normale, witte buik-
kleur een band vormt. De buikkleur is 
verder witachtig, met donkere vlekken ver-
sierd. Dit onderscheidt trouwens deze soort 
van andeie leden dei groep undulatus, 
waai de buikzijde soms gelijk is, doch 
deze vlekken ontbieken. 
Deze blauwe tekening is bij nacht en bij 
donker weer aan de buikzijde in de lege! 
in het geheel niet, aan de keel slechts 
llauw aanwezig (bij het wijfje ontbteekt ze 

Een der vele Sceloporus soorten, 
Sceloporus splnosus Gray 
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aan de buikzijde soms geheel ol is slechts 
zeer weinig zichtbaar, terwijl ze aan de 
keel in veel geiingere mate blauw gekleurd 
is en de donkeie omianding mist). Ondei 
invloed van de zon echtei is de tekening 
prachtig, diep blauw. 
Het wijfje is over het geheel, zowel aan de 
onderzijde als op de rug, donkerder dan 
het mannetje. 
Het voedsel van deze dieren bestaat uit 
spinnen, duizendpoten, slakjes, mieren. Ook 
vliegen neemt hij zeer gaarne. Meelwormen 
zag ik ze nooit eten. Het lieist eet hij kleine 
prooidieren, hoewel ze grotere dieren niet 
versmaden. 
Indien volgens de Amerikaanse onderzoe-
ker Mc.Clellan het dier daarmede ver-
trouwd is geraakt, eet hij ook wel dood 
voer. 
De blauwe schorshagedis is zeer levendig 
in zijn bewegingen en schiet met korte, 
schokkende spiongen her- en derwaarts, 
zowel tegen de wand als op de grond en 
zelfs aan het gazen deksel van het terra-
rium. Zeer typisch zijn de schokkende 
bewegingen, aan alle Iguanidae eigen, 
waarbij het lichaam door het beurtelings 
strekken en buigen der voorpoten al naar 
mate de min- of meerdere agitatie lang-
zaam of sneller op en neer bewogen wordt. 
Dit schijnt ook hun manier te zijn om elkaar 
te kennnen te geven niet van avances 
gediend te zijn, zoals het trappelen bij 
Lacertidae. 
Het fourageren geschiedt het meest inten-
sief in de morgenuren. Zodra ik 's morgens 
thuis kom van mijn verzameltocht van 
voedseldieren, komen zij uit hun nachtelijke 
schuilplaats onder de in mijn bak aan-
gebrachte boomschors te voorschijn en 
hebben dan snel prooi te pckken. 
In hun vaderland begint de winterslaap in 
October-November tot Februaii-Maart, al 
naar gelang de plaatselijke toestand van 
het klimaat. Oudere dieren slapen vroeger 
en komen eerst later te voorschijn dan 
jongere. Zij overwinteren onder de schors 
van bomen, bij voorkeur pijnbomen, alleen 
of met twee of drie tezamen. 
Het vervellen geschiedt bij kleine stukjes, 
die zij door middel van schuren op en 
onder de schors pogen kwijt te raken. 
De paring vindt plaats in April of Mei. De 
eieren, van 4 tot 17 stuks, worden in Mei, 
Juni of Juli gelegd in de grond. De jongen 
groeien na hun geboorte snel en zijn, vooi 
hun eeiste winterslaap, al tamelijk groot. 
Daarna is de groei nog sneller en zij berei-
ken dan ook hun uiteindelijke grootte. 
Na de tweede winterslaap zijn de dieren 
volgroeid en geschikt voor de voorlplan-
ting. 
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De leeitijd van deze dieren schijnt de vier 
jaren te overtreffen. 
Over het geheel genomen is het, mits in 
een doelmatig ingericht teirarium gehou-
den, een zeer aan te bevelen diertje, waar-
aan steeds weer iets interessants te bele-
ven valt. Bij mij zijn zij ondergebracht in 
een goed beplant boomkikkerterrarium, 
waarin zij in goede verstandhouding 
samenwonen met de Roodkeel-anolis (Ano-
lis Carolinensis — Voigt). 

Half Augustus vond ik in de grond, niet 
ver beneden de oppervlakte een eitje van 
11 mm lengte. Dit eitje was mooi bol, aan 
de uiteinden tamelijk stomp, zodat het 
meer op een knikker leek dan op een ei. 
Kennelijk was dit eitje reeds enige tijd 
geleden afgezet, aangezien de grootte mij 
wel aanzienlijk toescheen in verband met 
de maat van de dieren zelf, die het gelegd 
konden hebben (Sceloporus of Anolis). 
Ongeveer 14 dagen later vond ik er nog 
een. Ik heb deze eitjes in een bloempotje 
met grond gedaan en er een glasplaatje 
overheen gelegd. Tot mijn spijt heb ik ver-
zuimd, meer door onnadenkendheid dan 
door gebrek aan wetenschap (een en an-
der is immers in onze maandbladen al 
dikwijls beschreven), de grond enigszins 
vochtig te houden. Gevolg was, dat ik half 
September vond, dat de eitjes vol putjes 
zaten en aan het verschrompelen waren. 
Ik heb er een opengemaakt en er bevond 
zich een ver ontwikkeld embryo in, waar-
aan duidelijk te zien was dat het een jong 
blauw schorshagedisje had moeten wor-
den. De schubjes waren reeds volkomen 
gevormd. Groot was natuurlijk mijn spijt. 
Dit had werkelijk niet behoeven te ge-
beuren. 

Hieruit blijkl echter wel, dat ook de voort-
planting en de ontwikkeling van ei tot vol-
wassen diertje stellig in ons terrarium te 
volgen moet zijn. 
En nu volgt nog een ernstige waarschu-
wing: Waak zorgvuldig tegen een vochtige 
atmosfeer. De diertjes drinken weliswaar 
graag en dikwijls, maar vocht werkt op de 
typische schubbenhuid van de schors-
hagedis in en veroorzaakt een taai worden 
daarvan. Dit belemmert de vervelling en 
leidt uiteindelijk tot gndere aandoeningen 
en sterven van het dier. Ik heb dit zelf 
ondervonden. Toen ik de oorzaak ont-
dekte was het te laat. Nadat de diertjes 
in een droog bakje geplaatst waren, be-
gonnen zij aanvankelijk weer vlot te eten, 
doch slaagden er niet in door de vervel-
ling heen te komen en stierven tenslotte 
van uitputting. 



mi] ten OOOR j . BovenkeRk JR., „sectie6ienst", amsteRdam 

Daar reeds verscheidene malen over de 
bestrijding van mij ten, als parasieten bij 
onze terrariumdieren, geschreven is, meent 
schrijver dezes dat er mogelijk voldoende 
belangstelling is, om de mijt zelf eens in 
het middelpunt te plaatsen, daar toch ver-
scheidene leden, die met hen te kampen 
hebben gehad, zich wel eens afgevraagd 
zullen hebben, hoe zich het een en ander 
bij deze dieren afspeelde. 
De mijten of teken nu behoren tot de spin-
achtigen. Het lichaam bestaat uit twee 
delen, het kop-borststuk en het achterlijf, 
welke echter nauwelijks van elkaar ge-
scheiden zijn. Aan het kop-borststuk nemen 
wij zes paar aanhangsels waar, het voorste 
paar vormen de bovenkaken (mandibulae), 
het tweede de onderkaken (maxillipalpi), 
de vier overige paren zijn poten. 
De bovenkaken zijn tot steek-zuigwerktuig 
ingericht. In de mondholte monden de 
speekselklieren uit. De ademhalingsorga-
nen bestaan uit twee bundels luchtpijpen 
(tracheae), die door twee openingen naar 
buiten uitmonden, welke meestal zijn om-
geven door een fraai getekende plaat (zie 
microfoto). 
De geslachten zijn gescheiden, het wijfje 
zuigt grote hoeveelheden bloed en produ-
ceert massa's eieren, waarbij zij belangrijk 
in omvang toeneemt. Haar snuit houdt zij 
voortdurend in de huid van haar gastheer. 
Als de eieren rijp zijn, laat zij zich vallen 
en legl ze in de vrije natuui. Na het eier-
leggen sterft het wijfje spoedig. De larven 
worden dus in de vrije natuur geboren en 
bezitten in tegenstelling met de volwassen 
dieren, die vier paar poten hebben, drie 
paar poten. Zij zetten zich neer op grasjes 
in afwachting van een passerende hagedis 
of slang, waaraan zij zich vasthechten. 
Ook de larven zuigen bloed en worden na 
een vervelling tot nymphes: achtpotige, 
nog niet geslachtsrijpe dieren, welke even-
eens van bloed leven en na een tweede 
vervelling hun voile wasdom bereiken. 
Sommige tekensooiten maken deze ge-
daanteverwisselingen op een en dezelfde 
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gastheer door, anderen daarentegen be-
wonen als larve en nymphe een en als 
volwassen dier een tweede individu. 
Een gevaar aan het laatste verbonden is, 
dat zij als tussengastheer van zieklever-
wekkende micro-organismen kunnen fun-
geren. De mijt, in zijn verschillende ont-
wikkelingsstadia, steekt zijn monddelen — 
op de foto de kolf met weerhaken — onder 
een hoornschub in de huid. Door deze 
weerhaken zit de kolf dusdanig vast, dat 
deze bij onvoorzichtig verwijderen af-
scheurt. Het dier scheidt nu door de kolf 
een weefseloplossende stof af in de wond, 
welke de lichaamscellen van de gastheer 
afbreken. 
Aldus wordt in het spierweefsel een tube 
(sipho) gevormd, die korter of longer is, 
naarmate de diepte is waar zij in een 
bloedvat belandt; het een en ander is 
getracht weer te geven in bijgevoegd 
tekeningetje. 
De gevaren voor onze terrariumdieren, die 
aangetast zijn, liggen enerzijds in het aan-
tal mijten, dat hen belaagt, door het daar-
mee gepaard gaande bloedverlies en ver-
mindering van weerstand tegen infectie-
ziekten, anderzijds in een eventueel over-
brengen van ziektekiemen van het ene dier 
op het andere, vervolgens nog de vaak op 
de wonden optredende schimmelvorming, 
enz. enz. 
De miciofoto stelt de 2 a 3 millimeter grote 
reptielenteek Lyponyssus saurarum voor, 
welke van een ringslang is „geplukt". Ook 
op hagedissen wordt deze soort vaak aan-
getroffen. 
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meRkwa&ROiq veRschrjnseL BIJ de 
vooRtpUntinq van enkele sUnqen 

6OOR OR I. 6. BRonqeRsma, conseRvatOR Rijksmuseum 
van natuuRlnke InstoRie te leioen 

Enige gegevens over het zeer lang in leven 
blijven van het sperma. 

Over de voortplanting van een aantal 
Javaanse slangen bezitten wij goede ge-
gevens door de onderzoekingen van wijlen 
Dr F. Kopstein (Bulletin Raffles Museum, 
no. 14, 1938, pp. 81—167, pi. VI — XXVII). 
Bij drie sooiten van het geslacht Natrix 
nam Kopstein waai , dat na een enkele 
paiing een wijfje heihaalde malen be-
vruchte eieren legde. Zo legde een wijfje 
van Natrix subminiata (Schl.), dat op 15 
Juni 1934 was gevangen, op 9 Juli 6 eieren 
(waarvan een onbevrucht), op 2 October 
7 eieren en op 15 November 5 eieren, die 
alle bevrucht waren; daarna werden alleen 
nog onbevruchte eieren gelegd. Een wijije 
van Natrix viltata (L.) werd op 3 Mei 1935 
gevangen en legde op 31 Mei 5 eieien 
(waarvan 2 onbevrucht), op 27 September 
6 eieren (alle bevrucht en uitgekomen) en 
vervolgens om de viei of vijf weken eieien, 
waaibij de legsels uit bevruchte of uit be-
vruchte en onbevruchte eieren bestonden, 
een enkele maai (5 Apiil 1936) ook geheel 

Naai aanleiding van uw viaag naai mede-
delingen omtrent de ouderdom, die reptie-
len in gevangenschap kunnen bereiken, 
zou ik U willen wijzen op wat Dr Gadow 
daarover zegt in „The Cambridge Natural 
History", Vol. VIII-1901, Amphibia and Rep-
tiles, in het bijzonder aangaande Testudo 

een heuqelrjke qeBeuRtems 
Eindelijk is het dan geschied! . . . Het eerste 
behoorlijke werk in de Nederlandse taal 
op ons gebied is verschenen en wel van 
de hand van ons lid, de heer K. Werner 
uit Amsterdam. 
Bij de uitgeveiij „Oisterwijk" te Oisterwijk 
veischeen einde Maart jl. het boek „Het 
kamer-terrarium", een 190 pagina's tellend 
boek, gei'llusfreerd met 26 tekeningen en 
30 foto's op kunstdrukpapier, voorzien van 
een uitvoerige opgave van keuringseisen 
voor terraria en een uitklapbare naamlijst 

uit onbevruchte eieien. De bevruchte eieren 
kwamen echter niet geheel tot ontwikke-
ling; de kiem stierf op een jong ontwikke-
lingsstadium. Het laatste legsel (op 10 
Januaii 1937), bestond geheel uit onbe-
viuchte eieren; daarna werd het wijfje ge-
dood voor verder onderzoek. De derde 
sooit waarbij dit verschijnsel werd waar-
genomen is Natrix chrysarcha (Schl.). 
Bij deze slangen blijit het sperma dus zeer 
lang in leven, zodat ruim een jaar na de 
paring nog bevruchting kan plaats hebben 
(Natrix vittata), hoewel de kiem dan niet 
levenskrachtig meer is en op een jong ont-
wikkelingsstadium steift. 
Ook bij een addei uit Afiika, Causus 
rhombeatus (Licht.), is dit verschijnsel 
waargenomen (S. F. Woodward, Proceed-
ings Zoological Society, 1933, pp. 189— 
190), terwijl Dr R. Mertens (brief aan Dr F. 
Kopstein) het waarnam bij Leimadophis 
viridis (Gthr.) uit Zuid-Ameiika. 

graeca en Testudo ibera op pagina 369, 
waar leeftijden van 23, 33 en 54 plus een 
onbekend aantal jaren worden genoemd. 

Wij hopen binnen afzienbare tijd een uit-
voerig artikel over dit onderwerp te kunnen 
publiceren. tH. 

6 O O R j . t h . t eR h o R s t 

van in Nederland voorkomende amphibieen 
en reptielen. 
De prijs bedraagt in mooi gioene band 
met goudopdruk / 5,25. Aangezien het ter 
recensie gezonden exemplaar van dit boek 
mij eerst op 26 Maart bereikte, was het mij 
niet mogelijk reeds in dit nummei een uit-
voerige bespreking hieraan te wijden. Deze 
volgt nu in het Mei-nummer, maar wel kan 
ik alien de raad geven, stap naar uw 
boekhandelaar en bestel direct een exem-
plaar. 

ouoeRoom van Reptielen 
OOOR pRof. 6R. I. f. oe BeaufoRt, amsteRdam 
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een Bezoek Aan ouwehan&'s nieuwe insect&Rium 
OOOR j . t h . teR hoRst 

In mijn vacantie ben ik eens 'n kijkje gaan 
nemen bij ons buitengewoon lid, Ouwe-
hand's Dierenpark, op de Grebbebeig te 
Rhenen. Uiteraard interesseerde ik mij het 
meest voor het aquarium en Insectarium, 
hetgeen echter geen aanleiding was om 
de tuin met de overige bezienswaardig-
heden niet seiieus te bekijken. Bij mijn 
eerste bezoek was zulks echter te enen 
male onmogelijk tengevolge van de ont-

van een aanduiding wal de bakken bevat-
ten, dode vissen lagen op de bodem en de 
beplanting was niet fraai. 
In het bizonder gaven de in dit Aquarium 
gehuisveste terraria een droevig beeld, het-
geen trouwens wel denkbaar is want deze 
combinatie kan nooit tot succes leiden. 
Het gezicht deprimeerde mij dermate, dat 
ik dit gebouwlje spoedig verliet en ik zal 
ei dus maai verder geen woord meer aan 

F^^^fc' 

Een klein gedeelte van het insectarium Foto Lamme, Veenendaal 

zaggelijke hoeveelheid publiek, doch een 
tweede bezoek, iets vroeger in de morgen, 
stelde mij in staat wat meer op details te 
letten en werkelijk iets te zien. De eerste in-
druk van het geheel was dat van een keu-
lig veizoigd dieienpaik, giacieus aange-
legd en schitteiend onderhouden gazons 
en tuinpartijen, dierenveiblijven die er 
helder en schoon uitzagen en een levende 
have welke zeer gevarieerd was, en voor 
zover mij dit mogelijk was te beooidelen, 
er in goede gezondheid verkeerde. Alleen 
't aquarium voimde hierop helaas een uit-
zondeiing. Het maakte, wat het inteiieui 
betreft, een verwaarloosde en rommelige 
indruk. Vele aquaria waren niet voorzien 

wijden. Gezien de activiteit van de leiding 
van dit grote dierenpark meen ik te mogen 
veiondeistellen dat deze droevige verto-
ning dit jaar tot het verleden behoort. Het 
is een land met tienduizenden aquarium-
houders onwaardig en voor het park een 
aanfluiting. 
Het deed mij daaiom zo'n genoegen te 
kunnen constateien, dat het zojuist geieed 
gekomen Insectaiium een geheel tegen-
oveigesteld beeld vertoonde. Wal heb ik 
in dat gebouwtje genoten! Een nog jonge 
man heeft daar de leiding en uit inrichting, 
bevolking en verzorging van het geheel 
pioelde men met 'n vakkundig maai vooral 
toegewijd entomoloog te doen te hebben. 
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Het gebouwlje met een afmeting van 15 x 
15 meter met uitsluitend bovenveilichting 
heeft een T vorm, waarvan een der uitein-
den als terrariumafdeling is ingericht. 
De insectariumafdeling kan in de winter 
gescheiden worden van de terrariumalde-
ling door middel van losse glazen schot-
ten, terwijl men dan in laatstgenoemde 
ruimte door middel van centrale verwar-
ming, gemonteerd en opgesteld onder de 
terraiiumtafels, een temperatuur kan be-
reiken van 25° C. 
Het insectarium bevat niet minder dan 42 
insectaria van een uniforme maat, 60 cm. 
hoog, 80 cm. lang en 40 cm. diep, alle ver-
vaardigd van hoekijzer en gehouden in 
een aluminium kleur. Zonder uitzondering 
waren alle insectaria voorzien van instruc-
tieve naambordjes, waarop zelfs gekleurde 
afbeeldingen van de bewoners vooikwa-
men en een koite beschrijving van hun 
levensgewoonten. 
Hier kon de geinteresseerde leek tenminste 
iets wijzer worden. Een gevarieeide bevol-
king, waarvan ik o.a. noem Mierenleeuw, 
Maanvlinders, Pijlstaaitiupsen en een 
menigte andere rupsen, wandelende tak-
ken in diverse soorten, schorpioenen, een 
mierennest, een bijenkast, jonge Boa con-
strictors, de Coloradokever met larven, enz. 
enz. 
De teirariumruimte wordt gevormd door 
12 flinke terraria, ook in uniforme maten 
gehouden en wel 6 stuks in de maat 100 
cm. lang, 60 cm. hoog en 50 cm. diep en 
6 stuks 60 cm. lang, 6o cm. hoog en 50 cm, 
diep. 
Wij zagen er door onze vereniging gei'm-
porteerde Bufo marinus en Surinaamse 
leguanen, Muurhagedis, Anolis, Tridacty-

BoekBespRekmq 
,,Handbook oi Frogs and Toads of the 
United States and Canada", door A. H. en 
A. A. Wright; 3e druk; prijs $ 6,50. 640 
pagina's. Comstock Publishing Company, 
Ithaca, New York U.S.A. 
Einde Februari kwam de 3e druk van bo-
vengenoemd standaaid- en determineer-
werk van de bekende Ameiikaanse herpe-
tologen Albeit Hazen Wiight en Anna 
Allen Wiight uit. 
Aan dit boek was grote behoefte omdat 
de eerste 2 drukken totaal uitverkocht 
waren. 
Deze verbeterde en gecompleteerde 3e 
druk geeft op 640 bladzijden van zwaar 
kunstdrukpapier alle gegevens, welke men 
nodig heeft om kikvorsen en padden uit 
de Verenigde Staten en Canada te kunnen 
determineren. 
7 families van Salientia, vertegenwoordigd 
door 99 soorten en ondersoorten uit boven-
genoemde landen, worden in dit werk 
behandeld op een uiterst grondige manier. 

lus, Lacerta viridis, L. ocelata, L. agilis, 
Ringslangen, Boomkikkers, de inlandse kik-
vorsen, een zwarte leguaan (Ctenosaura 
acanthura), marmersalamandeis, Ameri-
kaanse sierschildpadjes en misschien heb 
ik nog wel enkele dieren vergeten. 
De terraria stonden er keurig verzorgd bij, 
de dieren waren goed waar te nemen, 
kortom de tenaiia gaven een vrij harmo-
nisch geheel te zien en waren betrekkelijk 
natuurgetrouw beplant en bevolkt. Een 
dierentuin moet natuurlijk bij inrichting, 
beplanting en bevolking iets andere eisen 
stellen dan de liefhebber thuis. 
„Achter de schermen" bleek alles uiterst 
practisch en doelmatig te zijn ingericht, 
zodat de insectaria en terraria vlug gerei-
nigd kunnen worden en de levende bevol-
kina gemakkelijk verzorgd kan worden. 
Gaarne beveel ik een ieder, die zich vooi 
het insectaiium en tenaiium interesseert, 
aan het nieuwe insectariumgebouw te gaan 
btzoeken en bekijken. Zoek echter een 
rustige maand uit! 
Vanaf deze plaats mijn complimenten aan 
de veizorger van de dieren, in dit gebouw 
gehuisvest, de heer P. J. Kuyten en tevens 
een woord van dank voor zijn aangename 
rondleiding. 

Over de Reuzenschildpad, die zo juist was 
gearriveerd, vertel ik later enige aardige 
bijzonderheden. Momenteel volsta ik met 
te veimelden dal Meviouw Fanny Blankeis-
Koen ook in de tuin aanwezig was en 
natuuilijk, gezeten op dit reptiel, ver-
eeuwigd moest worden door het leger pers-
folografen, aldus uitbeeldend 's werelds 
snelste vrouw op 's werelds langzaamste 
vieivoeter! 

De 99 soorten en ondersoorten, welke be-
schieven worden zijn als volgt verdeeld: 
Ascaphiopodidae (Vuurbuikpadden) 1 soort 
Scaphiopodidae (Graafpadden) 7 soorten 
en ondersoorten 
Bufonidae (Echte padden) 21 soorten en 
ondersoorten 
Hylidae (Boomkikvorsen) 30 soorten en 
ondersoorten 
Leptodactylidae 7 soorten 
Ranidae (Echte kikvorsen) 28 soorten en 
ondersoorten en varieteiten. 
Brevicipitidae (Smalbekkige padden) 5 
soorten. 
Het algemene overzicht telt niet minder 
dan 25 hoofdstukken, te weten: 
Gewone namen; huidige nomenclatuui; 
wetenschappelijke namen; specifieke evo-
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lutie van de N.A. vormen; geografische 
verspreiding; terreingesteldheden; afme-
tingen; algemeen uiterlijk; kleur; bouw; 
stemzakken; kleui der kelen; tympana; 
voortplanting; secondaire sexuele kenmer-
ken; proces van het ei-afzetten; eieren; 
overzicht eieren N.A. kikvorsen; kikker- en 
paddenvisjes; overzicht larven van N.A. 
kikvorsen; ontwikkeling en metamorphose; 

..Nieuwero inzichten in het leven", door 
Dr W. M. Kiuseman. W. L. & J. L. Brusse's 
Uitgeversmij N.V. Rotterdam. Prijs / 3,90 
ingenaaid, /4.90 gebonden. 
De schrijver behandelt op 177 pagina's in 
12 hoofdstukken de nieuwere inzichten, 
welke in de laatste tijd zijn ontstaan in het 
leven. Wij lezen interessante gegevens 
over wording van het organisme en erfe-
lijkheid, hoe plant en diei zich voeden, hoe 
de plant haai anorganische voedingsbe-
standdelen omzet in organische stoffen, 
energiewinning bij plant en dier, beweging, 
instinct en verstand, groei der planten en 
nog veel meer. In het hoofdstuk over ziek-
tebestrijding en hygiene vindt de schrijver 

Enkele actieve lezers tikten ons op de 
vingers omdat we enige foutjes in het blad 
hadden doen sluipen en we haasten ons 
deze te verbeteien. 
Allereerst lezen we op bladzijde 22 als 
Nederlandse naam voor Uromastix acan-
thinuius Bell „Goidelstaaithagedis". Dit 
moet zijn Doornstaarthagedis. Zonurus gi-
ganteus heet Gordelstaarthagedis. 
Als fotograaf van de paddenfoto, afge-
beeld op pagina 32, wordt abusievelijk 
Ir F. C. dAudretsch genoemd, maar ere 
wien ere toekomt! Ons lid en mede-oprich-
ter der vereniging P. J. van der Werff uit 
Amersfoort vereeuwigde de pad. Maai 
deze foto leek zoveel op die van ons lid 
Ii d'Audretsch, dat we ze verwisselden. 
Onze excuses. 
Nu we het toch over foto's van padden 
hebben drukken wij die van Ir d'Audretsch 
ook maar eens af en bieden u hierbij een 
mooi gedicht aan van de bekende dichter 
Rene de Clerq, waaruit we kunnen lezen 
hoe buitenstaanders over een der aardigste 
terrariumdieren denken. 
Mogen beide afbeeldingen tevens aanlei-
ding geven aan andere leden om het ook 
eens te proberen, het maken van foto's van 
reptielen en amphibieen. U ziet, het gaat! 
Nu het gedicht. Smaken verschillen . . . 

oe pao 
Langs de gracht, in 't slijk verscholen 
Half in 't water, half er uit, 
Oogskens met den glans van kolen 

veldbiologische notifies; literatuurverwij-
zing. 
Met een zeer uitvoerige determinerings-
tabel, een literatuurlijst van 38 pagina's en 
een index van 18 pagina's wordt het werk 
gecompleteerd. Het werk is schitterend ge-
illustreerd met een enorm aantal foto's. 
Deze 3e druk is dan ook in alle opzichten 
af. 

J. TH. TER HORST. 

gelegenheid enige beroemde „bacterien-
jagers" te beschrijven. 
Portretten van ondeizoekers verluchten het 
boek. Alhoewel de inhoud niet direct te 
maken heeft met onze liefhebberij en studie 
— op een enkele pagina lezen we iets 
over het ontstaan van reptielen — en het 
boek geen lectuur is om zo maar even in 
een verloren uurtje te worden doorgeno-
men, mag het toch wel in aanmeiking 
komen voor een plaatsje in de boekenkast 
van de natuurlieihebber. 

J. TH. TER HORST. 

OOOR J. t h . te.R hoRst 

' 

> 

Gewone pad In openluchtterrarlum 
Fota: Ir F. C. d'Audretsch 

't Lijkt nu pad en dan weer puit. 
Logge rekklomp, geel als slibber, 
Zeemyel weggegooid in 't zand: 
Kwabbig-stil. . . Een flauw gebibber 
Waar het vlies der poten spant. 
En 't en wijkt niet, en 't en beeft niet, 
Hapt naar mug, noch blaast naar worm; 
En 't en sterft niet, en 't en leeft niet, 
Louter steen in dierenvorm. 
Stap ik, stamp ik, niets ontkrimpelt, 
Kop noch lijf en komt tei lee. 
Roer ik 't water, 't water rimpelt, 
't Ding daar blijft, en rimpelt mee. 
Arme dikkerd, vieze peinzer, 
Lui en lelijk, stomp en stug . . . 
Krekl Daar kruipt het, en ik deins er 
Walginghuiv'rend voor terug. 

oveR Recti CiCAties en paooen 
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meUnisme BIJ hazelwoRmen 
OOOR ] . 

Tijdens mijn verblijf in Beieren in d e zomei 
v a n 1945 m a a k t e ik m e e i m a l e n tochten mei 
een v i iend, een A m e i i k a a n s e herpetoloog, 
waarb i j onze be langs te l l ing voornamelijk 
ui tg ing n a a r de rept ie len en amphib ieen 
die we aantroffen. 
Het heuve l ach t i ge geb i e d ten Zuiden van 
Mindelheim, w a a r we ges ta t ionneerd waren 
vertoont overeenkomst met het Zuid-Lim-
b u r g s e l a n d s c h a p en w e vonde n d a n ook 
versch i l lende d ie i en die ook hiei vooi-
komen, zoa ls Gee lbu ikpad je s en een en-
kele V u u r s a l a m a n d e r . Verder natuurlijk 
een groot a a n t a l Lacer ta agi l is en L. vivi-
p a r a , r i ngs l ange n bij de meertjes en op 
enke le p l a a t s e n een boomkikkert je . 
Maa r ik wi lde hier s p e c i a a l iets vertel len 
over onze e i g e n a a r d i g s t e vondst . Ten Zuid-
oosten v a n het s tad je w a s een kle ine va l -
lei, zoa l s er in dit g e b i ed zo veel zijn. 
Maa r deze h a d iets bi jzonders, n.l. een 
vrij dichte bevolking van zeer donker ge-
kleurde Hazelwormen. Nu is Anguis fragi-
lis in dit g e b i e d een tamelijk gewoon dier, 
m a a r zulke d o n k e r e exempla ren h a d d e n 
w e verder n e r g e n s gevonden . 
O m d a l w e be iden in mili taire dienst waren , 
h a d d e n w e g e e n ge l egenhe id om dieren te 
houden. Wij w a r e n dus volledig a a n g e w e z en 
op d e v e l d w a a r n e m i n g e n , die we in d e 
vrije uren deden . Het b leek ons daarbi j , 
dat d e donke re kleur bepe rk t b lee i tot de 
b e w o n e r s v a n da l ene da l , in d e verdere 
omtrek wa re n d e d ie ren n o r m a a l gekleu id . 
Eij vergel i jking met d ieren uil d e omlrek 

BestuuRsme6edelinqen 
Onderstaand drukken wij een verklarlng af, 
welke wij ontvingen van de kascontrolecommls-
sie, bestaande uit onze leden H. A. L. Menne, 
W. G. van Oljen en Drs L. de Heer. 
Wij verzoeken de leden het advles om decharge 
te verlenen aan de heren in het verslag genoemd, 
inzonderheld de pennlngmeester, op te volgen en 
dlt derhalve te verlenen. Bezwaren hiertegen 
kunnen worden ingedlend binnen de reglemen-
taire termljn van drie weken. 
BIJ ultblijven van bericht wordt aangenomen, 
dat men accoord gaat met het verlenen van 
decharge. 
,.Drs L. de Heer, 
Accountant, Emmastraat 35 
's-Gravenhage. 

's-Gravenhage, 10 Maart 1949. 
Aan de Nederlandsche Vereenlglng van 
Terrariumhouders ,,Lacerta". 

Mljne Heeren. 
Het Is mij wederom een' genoegen TJ te kunnen 
mededeelen, dat bij een heden te mijnen kan-
tore door de Heeren H. A. L. Menne, W. G. van 
Oljen en mijzelf plaats gevonden hebbende 

Ons lid, de heer M. J. Janssens uit Schoten bij 
Antwerpen, brengt ons ter kennis, dat van 16 
April 1949 af aan de Zeedijk 99 te Blankenberghe 
aan Zee (Belgle) een tentoonstelling zal worden 
gehouden, welke zes maanden nan een stuk zal 
zijn geopend. 
Deze exposltle, welke zal moeten dienen om aan 
het houden van aquaria en terraria meer be-
kendheld te geven, zal een groot aantal tropische, 
koudwater- en zeewateraquarla, alsmede terraria 
omvatten. 
Een ultgebrelde lectuurstand zal de bezoekers 

w. RoteRmunot, 's-QRavenzanoe (z.h.) 
konden w e ook g e e n verschi l len w a a r -
nemen, zodat wel v a s t s t a a t da t hef d e g e -
wone soort w a s . Ook begroe i ing en grond-
soort weken niet w a a r n e e m b a a r af v a n de 
oml iggende terreinen. 

Gei 'n te iesseerden verwijzen wij n a a r het 
ar t ikel : „Het p igment bij rept ie len en de 
ve rander ing d a a r v a n " , door G. Uiterdijk 
in No. 9 van d e 4e j a a r g a n g (September 
1948). 

t. H. 
vRaaq en AAIIBOO, RuilRiiBRiek 

E Mededellngen worden gratis 
opgenomen. Zij moeten 
uiterlljk de lOe van de 
maand in het bezit zijn van 
de redacteur! 
Ons lid A. Krumperman, 
Arentsburglaan 2, Voor-
burg (Z.-H.) bledt te koop 

J aan drie volwassen axo-
^ ^ -j lotls, zwart. 2 mannetjes 

^ - ' en 1 wijfje. In e£n koop 
samen / 2.50. 

Ons lid Gemeentelijke School- en Klndertuinen, 
Administratis Mlent 275. Den Haag wil rullen 
1 volwassen Axolotl, wit, man en l dlto zwart 
voor een volwassen exemplaar In dezelfde kleuren 
van het vrouwclljk geslacht. 
Voor de afdellng Insectarium en Terrarium van 
Ouwehands Dierenpark (bultengewoon lid onzer 
vereniging), op de Grebbeberg te Rhenen worden 
gevraagd: alle mogelijke reptielen, salamanders, 
kcvers, rupsen en poppen, sprlnkhanen, enz., 
vooral ook exotlsche soorten. In rull kunnen 
verstrekt worden: eieren van wandelende takken 
en t.z.t. van tropische nachtvllnders. 

controle over het vereenlgingsjaar 1948 alle door 
den pennlngmeester. den Heer A. van der Graaf, 
bljgehouden boeken en beschelden In de beste 
orde werden aangetroffen, terwijl ook hot giro-
saldo volkomen conform was. 
Deze controle omvatte tevens de door de diverse 
Heeren gelelde diensten, te weten de Technlsche 
Dlenst (de Heer J. Smith Jr.), de Bibllotheek, 
enz. (de Heer D. J. van der Laan) en de Import-
dtenst (de Heeren J. B. ten Veen en J. P. van der 
Werff), en de door de Heer J. Th. ter Horst 
bljgehouden zeer omvangrijke postzegelkas fom-
vattende bijna 3000 brleven), welke alle ook 
geheel In orde werden bevonden. Ik moge TJ dan 
ook voorstcllcn. alle genoemde Heeren, onder 
hartelijke dankzegglng voor hetgeen zij ook in 
het afgeloopen Jaar wederom voor onze vereenl-
glng hebben gepresteerd. op de meest eervolle 
wijze te dechargeeren." 
Met de meeste hoogachtlng, 

W.g. Drs L. DE HEER, 
H. A. L. MENNE, 
W. G. VAN OIJEN. 

de nodige inlichtingen verschaffen. 
De Antwerpse Dierentuin zal er eveneens met 
verschillende Inzcndlngen vertegenwoordlgd zijn. 
De show wordt gehouden vlak bij het wandel-
strand, waar Jaarlljks honderddulzenden toerls-
ten en badgasten verblljven. 
Alle leden van ..Lacerta" zullen een extra kor-
tlng op de entreeprijs genleten. De heer Jans-
sens nodlgt onze leden van harte uit deze zomer 
eens een ultstapje naar Blankenberghe aan Zee 
te maken en deze unleke tentoonstelling te 
bezoeken. 

AquARium- en teRRARiumtentoonstelLinq in BeLqie 


