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Met een tekening door de schrijver 

In September 1948 onving ik van de heer 
v. d. Werff een vuursalamanderwijfje, sala-
mandra s. salamandra, dat kennelijk 
drachtig was. Ondanks veel moeite, mocht 
het mij echter niet gelukken, haar aan 't 
eten te krijgen (ik hleld haar gedurende 
de winter in een verwarmde kamer). 
Eind Januari 1949 zette ik haar in een 
ander terrarium van 40 x 25 x 25 cm, dat 
met eikenvarens, Pterissoorten en Vredes-
mosje (Helxine) was beplant, en voorzien 
was van een waterbakje van 15 x 15 x 15 
cm. Dit terrarium stond in een onverwarmd 
vertrek! Haar medebewoners waren Vuur-
buikpadjes, kleine hagedissen (Lacerta 
vivipara) en jonge groene en bruine kik-
kers (Rana temporaria). 
En op een zonnige Januaridag at mijn 
vuursalamander meelwormen. Dit gebeurt 
zo dikwijls, dat ik iedereen, die 's winters 
dieren heeft, die niet willen eten, dit „sys-
ieem" kan aanbevelen. (Eerst in onver-
warmd vertrek, en dan op zonnige dag 
met snelbewegende prooi voeren, het lukt 
bijna altijd!) Tenslotte wekt koude ook bij 
ons de eetlust op!? 

Half Februari was er een iamiliefeestje 
bij ons thuis, en tot verhoging der gezellig-
heid werd ook in de voorkamer (waar 
mijn vuursalamander stond) de haard aan-
gestoken. 
Of het dier zich nu hierdoor vergiste, en 
dacht dat de lente aangebroken was, weet 
ik niet, maar op 15 Februari 's avonds om 
17.30 uur ontdekte ik 1 larve in het vijver-
tje. Deze was donkergrijs gekleurd met 
lichtere donkergemarmerde staartzomen. 
Op bovenarmen en dijen 4 onduidelijke, 
heel licht grijze vlekken (totale lengte: 

34 mm, lengte kop: 7 mm, breedte kop: 
6 mm (zie fig. 1 en 2). 
Het stoken was evenwel weer afgelopen 
en de temperatuur weer om het vriespunt. 
De volgende dag kwam ik om 14 uur thuis. 
nieuwsgierig of er nog larven bijgekomen 
waren. Niets! De salamander zat weer op 
haar oude plaatsje in het terrarium. Daar 
ik meende, dat zij bij een hogere tempera-
tuur misschien weer larven zou aizetten, 
plaatste ik het terrarium op het Zuiden in 
de voile middagzon en zetie de vuursala-
mander in het vijvertje, en zie, na een 
kwartier werd de tweede salamander 
geboren. 
Ik had het nu goed bekeken, en kon nu 
aan het diertje zien, wanneer er weer een 
larve op het punt stond geboren te worden. 
Het wijije drijft doodstil in het water met de 
voorpoten op de rand van het vijvertje. 
Vlak voor iedere geboorte trekt zij de ogen 
in (zoals een pad doet, wanneer hij een 
grote prooi doorslikt) en brengt de achter-
poten naar achter en omhoog (gedeeltelijk 
boven water). Nadat er drie larven waren 
geboren, ging het wijfje aan land. Ik zette 
haar opnieuw in het vijvertje en nu werden 
er weer larven geboren met tussenpozen 
van 5-15 minuten. Daar ik nu het juiste 
ogenblik van een geboorte wist, nam ik het-
wijfje op het beslissende ogenblik op, en 
z6 werden er dan twee larven op mijn hand 
geboren. Tot drie maal toe zag ik een larve 
uit het moederdier komen, nu eens de 
staart eerst, dan weer de kop eerst. Zij 
waren nog geheel opgerold op het moment 
van de geboorte en er was in bijna alle 
gevallen geen vlies aanwezig, wel een 
kleine hoeveelheid elwit. In e6n geval 
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echter zat het jonge dier in een vlies, 
ongeveer zoiets als een salamanderei, dat 
door de larve verlaten is; ik heb het nog 
een tijdlang bewaard, totdat het per onge-
luk verloren ging. De larven zonken opge-
rold naar de bodem en bleven daar onge-
veer 10-15 seconden liggen, dan trokken 
ze even krampachtig en zwommen weg. 
In het geheel zijn er die dag 18 larven ge-
boren (om 16.15 uur de laatste). Om 17.30 
uur zette ik de 19 larven in een wijdmond-
fles met water uit het vijvertje en enige 
waterplanten, vulde het vijvertje bij en 
zette de fles in een ongestookte, vorstvrije 
kamer. Op Zondag 20 Februari werden, bij 
triestig, niet koud weer, om 12 uur vier 
larven, en om 18 uur nog 1 larve geboren. 
Maandag 21 Febr. zes larven. Dinsdag 
22 Febr.: geen larven; nadat ik het wijfje 
te 18 uur in water zette: 14 larven. Woens-

dag 23 Febr. vijf larven. Ondanks het feit, 
dat ik het wijfje weer in het water zette 
geen larven meer. Totaai aantal larven: 49. 
Na deze worp vervelde het wijfje en at 
goed, zij was erg mager en als ik haar in 
het water zette, deed ze heftige pogingen 
om er uit te komen. 
Ik gaf drie larven weg en .drie larven 
sneuvelden door een ongeluk, zodat ik er 
nog 43 over had. Deze zette ik in een 
aquarium van 25 x 15 x 15 cm, met veel 

• drijvende waterplanten (Elodea) en een 
waterstand van 10 cm. Zij aten gulzig 
enchytraeen en stukgeknipte Tubifex 
(stukjes ongeveer 1 cm lang, zie fig. 3). 
Alles ging goed, totdat het warme weer 
kwam, einde Maart („abnormaal warm 
voor de tijd van het jaar", staat er in mijn 
dagboekje). 
Tussen 23 Maart en 14 April stierven er 14 
stuks. Daar ik niet wist waar het in zat. 

(ze leken gestikt) verlaagde ik de water-
stand nu z6, dat een gedeelte bij schuine 
stand van het aquarium droog stond. De 
larven gingen op een grote klit zitten en 
hapten zeer veel lucht. 
Op 16 April weer twee larven dood. Ik 
heb toen op een larve sectie toegepast, 
maar er was niets abnormaals te vinden. 
Ja, nu leest u het, maar dan ben je zo 
hopeloos verdrietig, je bent toch al zo 
trots op een kweek, en als ze dan een voor 
een sterven, ondanks goede zorgen . . . 
Daar ik echter zo een idee had, dat het 
in de temperatuur van het water zat, bracht 
ik de waterstand weer omhoog tot 10 cm 
en zette het aquarium op de koelste plaats 
in huis: „de donkere kast onder de trap". 
De volgende dag ging ik gauw kijken. Er 
lagen weer twee larven op apegapen, 
maar deze keer was het wat anders. Ze 

waren danig toegetakeld door hun 
„broers". Ik zette hen apart en een ervan 
stierf aan de bekomen verwondingen, ter-
wijl de andere het weer opgehaald heeit 
en met zijn hali afgebeten poot bleef hij 
nog lang de lieveling van mijn verloofde, 
die hen verzorgde, wanneer ik dienst had. 
Het pootje is inmiddels weer aangegroeid. 
Iedere dag werd het water ververst (ge-
woon leidingwater, zo koud mogelijk). En 
vanaf die dag hield de massale sterfte op. 
Dus dit was de methode: Donkere koele 
plaats, rijkelijk voeren, en zeer dikwijls, in 
ieder geval iedere dag, het water verver-
sen. Het aquarium was hieraan aangepast, 
een laagje gewassen zand, 5 cm water en 
geen waterplanten (deze houden het toch 
niet uit in het donker, en gebruiken dan 
toch zuurstof!). Natuurlijk ging er toch nog 
wel eens een enkele dood, maar van de 
24 larven, die ik met Pasen (17 April) nog 
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1. Oaderzijde pasgeboren larve. 
2. Pasgeboren larve. 
3. Larve, 6 weken oud. 
4. Larve, 13 weken oud. 
5. Larve, 15 weken oud. 
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op Reptielenvanqst in nooRO-afRika (in) 
6OOR feiix vandevelde, kessel-loo (Belqie) 

(vervolg van pagina 48 en slot) Een expeditie van 6000 km per jeep. 
Hei donker nam steeds toe, de koude even-
eens. Het bleke zand houdt de warmte 
niet lang vast. De adders vrezen het duis-
ter niet, maar bij lage temperaturen geven 
ze er toch de voorkeur aas. hun activiteit 
tot de volgende dag te staken. 
Het was reeds pikdonker en aan de Sa-
hara kwam geen eind. Van lijd tot tijd 
doken twee groene lichtjes op om ons wat 
afwisseling te verschaffen. Geen van de 
reizigers keek een andere richting uit, 
want we hadden meer aandacht voor de 
lichtjes, vermoedelijk de ogen van jak-
halzen of vossen. Sommige Arabieren be-
weren, dat er tussen Ghardaia en La-
ghouat ook nog hyena's zouden zitten. 
Springmuizen zijn heel wat aardiger, daar 
deze soms een eindje in de lichtstralen 
voor ons uitliepen. Het zijn lieve diertjes, 
die ons aan kangoeroe's deden denken. 
Dan weer verliepen enkele uren, zonder 
dat wij iets opmerkten. Hadden we over-
dag een geduchte vijand aan de warmte, 
des nachts was het de koude, die ons 
huiveren deed in de open jeep. Jammeren 
hielp' niet. Voor al deze hindernissen 
moesten wij maar ons hoofd buigen. 
Hoofdzaak was, dat we heelhuids in La-
ghouat mochten komen. Gemakkelijk was 
dit niet, want buiten ons kompas hadden 
wij slechts de piste om ons te orienteren, 
die echter grotendeels niet meer als zo-
danig te herkennen was en geheel aan-
sloot aan het omringende woestijnland-
schap. Ook op onze gids behoefden wij 
niet meer te rekenen; integendeel, hij deed 
dit op ons. 
Plotseling liepen wij vast in 't zand, waar 
wij echter, dank zij de goede uitrusting 
van onze jeep, weer uit kwamen. Dan weer 
reden wij bijna in een put, terwijl wij een 
ander maal voor een groot rotbplok ston-
den. In dergelijke gevallen was het niet 
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Omgevlng van Tolga. Jacht op giftlge adders aan 
de zuldelljke voet van het Atlasgebergte, be-
staande ult zich verplaatsende dulnen. 

(Foto: Vandevelde) 
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Luclen met zijn drie helpers. In de omstreken 
van Laghouat. 

(Foto: Vandevelde.) 

altijd gemakkelijk om de ..piste" weer 
terug te vinden. 
Het was middernacht, toen wij eindelijk 
welbehouden in Laghouat aankwamen. 
Aan „eens lekker uitrusten" viel niet te 
denken. Na een droog stuk brood „uit het 
vuistje" te hebben geconsumeerd, kropen 
we in onze slaapzak, om in de open lucht 
de nacht door te brengen, „een oog dicht 
en het andere wijd open", trachtend de 
andere dag nog te bezitten, wat wij op 
dat moment rijk waren! 
De volgende morgen gingen wij opnieuw 
eens de omstreken van Laghouat doorzoe-
zoeken. Wij vonden er steeds dezelfde 
diersoorten. Opeens echter zag ik onder 
een lage tamarixstruik een aardig wezen-
tje vluchten. Het ging zo snel, dat het on-
mogelijk was het te herkennen. Na even-
tjes te hebben rondgesnuffeld zagen wij 
hetzelfde diertje opnieuw onder de struik 
vandaan vluchten. We konden nu heel wat 
meer zien en merkten op, dat het een slang 
was met een hagedis in haar bek. Eerst 
eens zien, of er geen gevaar meer was. 
Het diertje vertracgde zijn vaart en was 
nu herkend: de slang was een Diadeem-
adder. (Er bestaan twee soorten Diadeem-
adders, en wel een grote soort tot bijna 
een halve meter lengte (Spalerosophis 
diadema) en een kleine soort, ongeveer 
50 cm lang (Lytorhynchus diadema). Haar 
slachtoifer was een Sthenodactylus. Dit 
verheugde ons zeer, daar wij beide dier-
tjes nog niet ontmoet hadden. De kleur van 
de Diadeemadder was rose en zij had 
donkere streepjes op de rug. Het diertje 
was zeer slank en vlug en verweerde zich 
dapper, steeds haar prooi goed vasthou-
dend, alhoewel ze deze maar pas gegre-
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Omstreken van Bou-
Saada. De beddingen van 
de rlvieren zijn steeds de 
beste jachtgebieden. 

(Foto: Vandevelde.) 

pen had. Het slachtoffer zelf was een groot 
exemplaar, waaruit wel bleek. dat zijn 
overweldiger een gulzigaard was. Het was 
een mooi hagedisje van de familie der 
Geckonidae. Het is goed te herkennen aan 
de pootjes, welke niet gelijkeh op die van 
zijn andere iamilieleden, doch dun zijn en 
van lange nageltjes voorzien, zoals bij 
vele andere hagedissensoorten. Deze dier-
tjes houden zich overdag schuil en gaan, 
zoals het merendeel dei Geckonidae, na 
zonsondergang — wanneer de temperatuur 
gunstig is — op jacht. 
Graag hadden wij hier longer gebleven; 
hoeveel andere nieuwigheden zouden wij 
wellicht ontdekt hebben. Wij vergaten 
soms zells, dat we honger ol doist hadden! 
Maar aan alles komt een eind e n . . . we 
moesten verder. De dieren, welke wij bij 
ons hadden, mochten immers ook niet te 
lang in de kisten blijven. Wij hadden deze 
wel zo gemaakt, dat de dieren zich kon-
den koesteren in de zon, als de deksels 
verwijderd waren, maar eten aanslepen 
voor zoveel magen vergde veel tijd en die 
was nu juist niet te koop. 
De reis werd vervolgd naar Djelfa. Lang-
zaam gingen wij opnieuw de helling van 
het Atlasgebergte op. Onderweg mochten 
wij niet veel bijzonders meer beleven, dan 
dat wij hoger en hoger gingen en dit aan 
de temperatuur best merkten. In de hoogte 
was het weer guur. Toch werd onze moeite 
nogmaals beloond. Langs de weg, op een 
af stand van 100 m daar vandaan, onder-
brak een grillige rots de eentonige om-
geving. Daar moesten wij eens naar toe. 
Gezien de sterke wind, zochten wij op be-
schutte plaatsen en het duurde niet lang, 
of wij vonden een vijftal Tarentola mau-
ritanica (Muurgecko). Een daarvan was 
niet minder dan 20 cm lang. Zoals wij dat 
van Gecko's gewend zijn, lieten zij 'n luid 
geschrei horen, als zij werden gegrepen. 

Plots werd een andere bewoner van de 
rots door ons gestoord en siste luid: een 
Vipera lebetina mauritanica (Levantadder) 
toonde zich zeer kwaad en siste aanhou-
dend. Het groot aantal schubben rond de 
ogen van het dier verried ons, dat het een 
gifslang was. Daar wij onze gids in La-
ghouat hadden achtergelaten, konden wij 
deze niet om instrumenten naar de jeep 
sturen. Daarom was de een verplicht de 
slang in bedwang te houden, terwijl de 
ander om het nodige materiaal ging. Bij 
het grijpen van deze adder in de tang 
verdedigde deze zich dapper en klampte 
zich vast aan het instrument, iets, waartoe 
weinig addersoorten in staat zijn. 
Met de nieuwelingen werd de reis weer 
voortgezet en wij kwamen bij plassende 
koude regen in 't donker in Djelfa aan. In 
het hotel konden wij eindelijk eens gaan 
rusten, zonder ons om andere dingen te 
moeten bekommeren, nadat wij onze die-
ren en materialen in veiligheid hadden 
gebracht. 
De volgende dag was de regen vermin-
derd, maar de koude toegenomen. We 
hadden Djelfa reeds bezocht en daar er 
bij een dergelijke koude weinig te doen 
vlel, besloten wij naar Bou-Saada te gaan. 
Deze plaats ligt ten noordoosten van 
Djelfa, maar de eerste stad bevindt zich 
op 1150 m hoogte, terwijl Djelfa maar 578 
m boven de zeespiegel ligt. 
Dit ondervonden wij ook, toen wij weer 
op de piste naar Bou-Saada aidaalden. 
Deze plaats, die als 't ware in een kom 
ligt, is beschut voor de noordenwind, ter-
wijl de zon er steeds al haar stralen kan 
inzenden. In de omgeving van Bou-Saada 
vonden wij dezelide dieren als in Djelfa, 
met enkele uitzonderingen, zoals de Vi-
pera latasti en Uromastyx van veel kleiner 
afmetingen dan degenen, welke wij in het 
zuiden vonden. 
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Omstreken van Tolga. Vlndplaats van de Gewone 
Zand- en de Gehoornde adder. 

(Foto: Vandevelde.) 

Acanthodactylus was er vrij algemeen; 
ongelukkigerwijze wordt deze streek zo-
veel door geleerden bezocht, die er met 
inboorlingen op uit trekken om dieren te 
vangen, dat het niet lang meer zal duren, 
of de voornaamste reptielen behoren er 
tot het verledenl 
Grote schoipioenen waren er eveneens 
zeer algemeen. Tot Biskra vonden wij 
steeds dezelfde dieren, maar toen we 
echter opnieuw begonnen te klimmen, 
kwamen wij weer met nieuwe diersoorten 
in aanraking. 
Aan de zuidelijke helling van het Atlas-
gebergte vonden wij tussen de stenen ver-
schillende Ptyodactylus hasselqulstii. Dit 
is een soort gecko, die als kenmerk poot-
jes hebben, die er net uitzien of ze in 
tweeen gesneden zijn. Van ver reeds ziet 
men ze op de rotsblokken hangen. Hun 
roetzwarte kleur alleen reeds trekt on-
middellijk de aandacht. Ze te vangen is 
niet zeer gemakkelijk. Om ze meester te 
worden waren wij haast verplicht het 
plaatsje, waar ze zaten. goed op te nemen 
en dan achter de rotsblokken te sluipen, 
om ze aldus te verschalken. E6n verkeerde 
beweging is voldoende, om ze als de 
bliksem in de donkere spelonken te doen 
vluchten, om eerst lang daarna terug ta 
komen. Soms vluchten ze wel in ondiepe 
gaatjes, wat hun noodlottig is. 
Wanneer men een dergelijk diertje in de 
hand neemt, bemerkt men onmiddelLjk, 
dat de huid veel gladder is dan die van 
zijn neven en nichten. 
Voor de eerste maal op deze reis vonden 
wij Moorse landschlldpadden, n.l. Testudo 
g. graeca. Deze plaatsen hebben geen 
echt tropisch aanzien meer, daarvoor zijn 
ze dan ook te hoog gelegen. De eerste 
twee, die wij vonden, waren kleine exem-
plaren, naar schatting ongeveer twee of 

Jacht op Lacerta leplda Pater, met het stropje 
(voor moeilijk te berelken plaatsen). Omstreken 
van Phlllppeville. 

(Foto: Vandevelde.) 

diie jaar oud. Ze bevonden zich onder de 
stenen, daar het al tamelijk koud was. 
Mel de bedoeling hier nog enkele schor-
pioenen te vangen hadden wij besloten 
hier de nacht in de tent door te brengen. 
De andere dag begon de jacht reeds 
vroeg. Aan goed slapen viel trouwens toch 
niet te denken, gezien de mogelijke nood-
lottige gevolgen daarvan. De schorpioe-
nen, die er het meest voorkomen, zijn de 
Heteiometius mautus L. Zij verkiezen voch-
tige plaatsen en zijn overdag alleen vind-
baar onder stenen, zoals dit regel is bij 
de schorpioenen. Nochtans vonden wij 
overdag in het zuiden grote exemplaren 
op de wandel. 
Chalcides ocellatus, de Parelskink, vonden 
wij er in groten getale. Het is het enige 
reptiel, dat wij bijna overal op onze reis 
ontmoel hebben, behalve in de omstreken 
van Djelfa. Zij zijn even goed te vinden 
in vochtige beekkanten als in uitgedroog-
de duinen. 
Op de min of meer vochtige plaatsen von-
den wij ook Chalcides chalcides Seps. 
Wanneer het diertje zich langzaam voort-
beweegt, zou men zeggen, dat zijn kleine 
drietenige pootjes zeer nuttig zijn (van-
daar de naam Drieteenskink), maar op-
geschrikt rekent het in 't geheel niet op 
deze nietige ledematen, want dan zijn ze 
tegen de romp gedrukt en zijn snelheid 
is dan ongeloollijk. Kan men het diertje 
niet vangen, als het in rust is, dan is het 
practisch niet te bemachtigen, zonder het 
te kwetsen. Voor hem zijn er geen hinder-
nissen meer, wanneer hij achtervolgd 
wordt en zelfs een koud bad kan hem 
niet afschrikken. 
Ten zuiden van de stad Constantine von-
den wij langs een zuurstofrijk riviertje 
verscheidene Lacerta lepida pater, een 
soort Paielhagedis. Deze verschillen van 
hun Europese naamgenoten (L. ocellata) 
door hun kortere lichaamsbouw. Soms 
vindt men vrouwelijke dieren van deze 
soort, welke totaai groen zijn en niet het 
minste vlekje vertonen. De mannetjes 
daarentegen zijn soms met de mooiste 
parels bezaaid, met geel, blauw en groen 
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Chamaeleo chamaeleon. Gewone kameleon. 
(Foto: H. Fischer.) 

als hoofdkleuren. Wanneer ze vluchten, 
zijn ze meestal dom genoeg in te ondiepe 
schuilplaatsen te lopen, met als gevolg 
het bekende resultaat. Wanneer wij soms 
langs de rivier slopen, werd de stilte dik-
wijls verstoord door enkele Moorse moe-
rasschildpadden (Clemmys Ieprosa), die 
zich van de rotsen in 't water lieten vallen 
om te vluchten. 
Langs dezelfde rivier vonden we meerdere 
Testudo g. graeca (landschildpadden). 
Voor wat de kikkerachtigen betreft, waren 
Discoglossus p. pictus er vrij algemeen en 
vindbaar in verschillende kleuren, doch 
klein van lichaamsbouw. De Hyla aiboiea 
meiidionalis (Boomkikvors) moest zich bij 
gebiek aan braamstruiken tevreden stel-
len met op de oleanders te gaan zitten. 
Na een verblijf van een dag in Constantine 
trokken we weer verder. Onderweg maak-
ten we jacht op de Lacerta lepida pater in 
de olijfbomen. 
Te Philippeville aangekomen, was het al-
weer donker geworden, doordat wij onder-
weg overal hadden gestopt, waar maar 
een diertje te vinden was. 
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De daarop volgende dag gingen wij naar 
een door mensen aangeduide plaats als 
zijnde zeer gevaarlijk door allerlei giitig 
gedierte. Het bedoelde bos was werkelijk 
een echte schoonheid en aan dieren ont-
brak het er niet. Voor de jeep bevonden 
er zich ook verraderlijke, moerassige 
plaatsen. 
De reeds genoemde hagedissen waren er 
ook, maar zonder de strop kon ei om zo 
te zeggen niets uitgevoerd worden. Boven 
op het gebladerte van een slingerplant, 
die op een reuzenagave rustte, zat een 
Hoefijzerslang (Coluber hippocrepis) en 
genoot van de warme zonnestralen. De 
scherpe punten van de agave waren ech-
ter oorzaak, dat de slang haar vrijheid 
behield. daar deze mij bij het grijpen in 
de borst drongen, zodat ik weer achteruit 
moest. 
Tot onze spijt moesten wij ons echter zo 
weinig mogelijk ophouden en konden wij 
er niet aan denken nog zeer lang te blij-

Jacht op schorpioenen in de ..Region du m'Zab". 
(Foto: Vandevelde.) 

ven. Toch konden we niet nalalen er nog 
een paar dagen bij aan te knopen, om 
datzelfde bos te verkennen. Hoefijzerslan-
gen lieten zich echter niet meer zien 
Vervolgens trokken wij langs de kust terug 
naar Algiers. De belangrijkste jacht onder-
weg was in de omgeving van Bougie. Zo 
vonden wij daar b.v. onder de stenen drie 
schorpioenen, twee Chalcides ocellatus, 
een Coronella giiondica (Gladde slang) 
en twee Pleurodeles poireti, alles op een 
oppervlakte van een vierkante meter. 
Alhoewel de weg op zichzelf in orde was, 
bleef hij toch zeer gevaarlijk met zijn 
moeilijke bochten. Links van ons hadden 
wij steeds zeer hoge beboste rotsen, doch 
aan de rechterzijde daarentegen een ver-
raderlijke diepte, en dat over een lengte 
van ongeveer 500 km. 

Met de jeep in de tropische wildernls. Felix stuurt, 
Lucien loopt vooruit ult velligheidsoverweglngen. 
Omgevlng Philippeville (Constantine). 

(Foto: Vandevelde.l 
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Te Algiers aangekomen, gingen wij ter-
stond op zoek naar een mogelijkheid tot 
inscheping, hetgeen niet gemakkelijk ging. 
Eindelijk kwam toch ook deze dag en na 
drie dagen varen kwamen wij weer, langs 
de Spaanse kust, te Marseille aan. Daar 
werd de motor opnieuw aangezet, om zo 
snel mogelijk via Luxemburg Belgie te 
bereiken. Toen we de laatste grens over 
reden, was onze verlichting zeer groot, 
want alle reserves waren bijna uitgeputl 

over had, heb ik er 20 door de metamor-
phose heengehaald. 
Begin Mei gingen de larven een voor een 
verkleuren. Mijn verloofde noemde het 
„verroesten" wat ik een zeer goede uit-
drukking vind, want het eerst geheel grijs 
gemarmerde diertje krijgt overal op het 
lichaam roestbruine stippels. Het eerst 
worden de vlekken aan de poten geel 
(deze waren eerst felwit van kleur), daarna 
ontstaan op de zijlijn en paratoiden roest-
bruine stippels, die zich later verenigen tot 
vlekken. (Het roestbruin wordt later meer 
oranje, een enkel exemplaar wordt zelfs 
helgeel. (Zie fig. 4.) 
De staart wordt smaller en langzaam aan 
wijkt het grijs voor oranje. De kieuwen 
behouden echter nog steeds hun voile 
lengte. 
Op 19 Mei bemerkte ik dat bij een exem-
plaar de kieuwen sterk teruglopen, ik zal 
dus voor „land" moeten zorgen. Ik klemde 
een stukje kurkschors tussen voor- en ach-
terruit ter hoogte van de waterspiegel en 
ik was niets te vroeg, want op 22 Mei 
kruipt de eerste jonge vuursalamander 
aan land. (Zie fig. 5.) (Precies 96 dagen 

peloBAtes fuscus UUR 
De Knoilookpad 
De Knoflookpad behoort tot de familie 
Pelobatidae. Deze soort heeft min oi meer 
de habitus van de padden, maar is van de 
echte padden te onderscheiden door het 
bezit van tanden in de bovenkaak, de ver-
ticale ellipsvormlge pupil, de zo goed als 
geheel gladde huid en de grote metatarsus-
knobbels op de achterpoten. De kleur is 
op de rug licht groenachtig-grijs, gemar-
merd met modderkleurige vlekken van on-
regelmatige vorm, het geheel doorspekt 
met vermiljoenrode vlekjes en stipjes; keel 
en buik zijn helderwit en min of meer flauw 
gemarmerd met grijze stippen. 
Onze vriend leeft overdag meestal in hol-
letjes onder de grond en komt 's avonds te 
voorschijn om de inwendige „mens" te 
versterken. Het mannetje bezit in de pa-
ringstijd een grote ovale klierverdikking 
op de bovenarm (noch copulatieborstels 
noch keelzak zijn aanwezig). 

Vanaf Toulouse waren wij verplicht ge-
weest „langs illegale weg" benzine aan 
te schaffen, zoals elkeen zou doen, als de 
„normale" benzine niet te verkrijgen was. 
Op deze manier echter moesten wij van 
vele andere zaken aizien en zo bleek het 
dan aan 't einde van de 6000 km lange 
trip, dat het reizen ons in Europa niet 
veel gemakkelijker afging dan in Noord-
Afrika. 

na de geboorte) en vervelt meteen. Spoe-
dig volgen er meer: 27 Mei 3 stuks; 30 Mei: 
het aantal „drogelingen" is gestegen tot 5. 
Sommige hebben nog kieuwen terwijl ze 
aan land gaan. Nr. 1 ademt al door longen, 
het keeltje gaat vlijtig op en neer. Af en 
toe zwemt hij nog eens een „blokje rond" 
maar klimt dan gauw weer hijgend op het 
kurkschors. 
Op 5 Juni breng ik deze vijf stuks over in 
een terrarium ingericht met kussentjesmos, 
sphagnum en mergelsteen (medebewoners 
twee jonge vroedmeesterpadjes). Op 13 
Juni komen er acht stuks bij en op 19 Juni 
nog 4 stuks. Op 15 Juli weer 2 en de laatste 
kwam er op 2 September bij! (Deze had 
dus 189 dagen over zijn ontwikkeling ge-
daan!) Wat een aardig gezicht zo'n terra-
rium met 20 jonge vuursalamanders. Ze 
eten geweldig goed Tubifex, dat ik in 
kleine hoopjes hier en daar tussen het mos 
en op de mergelsteen leg. Nu ben ik aan 
het eind, en na dit uitvoerig relaas moet 
het iedereen lukken om zijn vuursalaman-
derlarven tot jonge vuursalamanders op te 
kweken. Good luck! 

OOOR m. vooRBach, den haaq 

De paring, welke plaats vindt in Maart of 
April, is lumbair, d.w.z. het mannetje om-
vat met zijn voorpoten het vrouwtje in de 
liesstreek. De eieren worden in het water 
afgezet en liggen in een korte, dikke slijm-
streng. De larven zijn zeer groot en meta-
morphoseren gewoonlijk in Juli oi Augustus. 
In December 1948 heb ik mij voor enkele 
dubbeltjes een drietal van deze sinjeurtjes 
bij onze importdienst aangeschaft. Volgens 
opgave waren ze aikomstig uit Oostenrijk. 
Zij waren reeds in winterslaap en plm. 
drie cm groot. Ik had er wel een hard 
hoofd in of de drie knaapjes in het leven 
zouden blijven maar riskeerde het en de-
poneerde het drietal slapers in een klein 
terrarium, geheel gevuld met sphagnum 
(veenmos). 
En zie, eind Februari 1949 was er een van 
het trio ontwaakt en half Maart was het 
drietal present! 

6e qeBOORte en metamoRphose van vuuRSAlarrunoeRsURven 
(Vervolg van pagina 50) 
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Ze werden in mijn grote terrarium gedaan. 
dat een afmeting heeft van 60 x 50 x 40 cm, 
en hetwelk matig vochtig is, beplant met 
mos, varens en wat hondsdraf. Het terrarium 
is volop voorzien van holletjes en gange-
tjes, zodat de padjes gelegenheid genoeg 
kregen om hun natuurlijke drang om over-
dag weg te kruipen uit te leven. Ook een 
klein vijvertje was in dit terrarium ge-
projecteerd. 
Linker- en rechterzijde van de bak bestaan 
uit gaas, terwijl het geheel op een koele 
plaats staat, en wel in een zijkamer, waar-
van de deuren dag en nacht open staan. 
Overdags schijnt er betrekkelijk veel zon 
in de bak. 
Als medebewoners fungeerden enige kleine 
padden, te weten Bulo calamita (Rugstreep-
pad) en enkele Buio bufo (gewone pad). 
De nog zeer kleine padjes gingen niet in 
de ruimte verloren, omdat ik ze al spoedig 
had gewend aan mijn gewoonte om ze 
regelmatig elke avond tegen het vallen 
van de dulsternis te voederen, zodat ze na 
korte tijd prompt tegen dat tijdstip uit hun 
schuilhoeken tevooischijn kwamen om te 
wachten op het toedienen van het voedsel. 
Ze aten toen mij „de oren van het hoofd" 
aan tubifex en rode muggenlarven. Later 
stukjes milt en vlees, toegereikt op een 
rijwielspaak. En nu zijn mijn pupillen op-
gegroeid tot flinke dikkerds van plm. 6 a 
7 cm, buitengewoon mooi gekleurd, met 

een niet te verzadigen eetlust, welke ik — 
als de heren 's avonds ..bovengronds" zijn 
zo goed mogelijk tracht te. stillen met dikke 
regenwormen, meelwormen, vliegenmaden, 
enz. 
Als ze zeer veel hebben gegeten en kenne-
lijk oververzadigd zijn, kon ik wel eens een 
geluid — een soort krakend geluid — ge-
durende de nacht waarnemen. Htet ge-
slachtsonderscheid heb ik, als ik dit schrijf 
einde September 1949, nog niet kunnen 
vaststellen, doch vermoedelijk zal dit wel 
het geval zijn in het komende voorjaar, 
als het me tenminste gelukken mag ze door 
de winter heen te krijgen. 
Dit zal wel lukken als de voortekenen me 
niet bedriegen, want de knoflookpadjes 
zien er gezond en weldoorvoed uit en 
in de September en Octobermaand voeder 
ik ze bovendien overdadig, om te bereiken, 
dat weldoorvoed en vet de winterslaap 
wordt aangevangen. 
Over de verspreiding van de knoflook-
padden in Nederland is nog zeer weinig 
bekend. Het zou daarom prettig zijn via 
ons maandblad van andere leden eens 
wat meer hierover te horen. Wie heeit de 
knoflookpad of larven er van in ons land 
waargenomen, respectievelijk gevangen? 
En waar? Met belangstelling wachten we 
deze berichten af en vermoedelijk m6t ons, 
onze Herpeto-geografische Dienstl 

weeR een wAARneminq van oe qlaooe slanq 
6OOR Rein schut, meppel 

Zomer 1949 hielden we een natuurstudie-
kamp in de buurt van Winterswijk, en gere-
geld hielden we excursies naar het 
Wooldse Veen, dat zich daar langs de 
rijksgrens uitstrekt. Op een dezer excur-
sies vonden we, midden op een drassig 
veenterrein, een Gladde slang, Coronella 
austriaca — op zichzelf al een zeldzaam-
heid, maar de omgeving waarin we het 
dier aantrofien wijkl wel zeer af van het 
terrein waarin ze meestal voorkomt. Dit 
veen was zo drassig, dat er hier en daar 
grote partijen riet groeiden. 
Merkwaardig is, dat gedurende de tijd, 
dat we daar kampeerden en dat was onge-
veer een maand lang, geen enkele andere 
slangensoort in deze omgeving werd ge-
zien. Het terrein leek ine nog het meest 
geschikt voor de Ringslang, Natrix natrix, 
mede door het grote aantal Groene kik-
kers, Rana esculenta, dat er voorkomt. 
Wel zagen we zo nu en dan een Levend-
barende Hagedis, Lacerta vivipara. 

Tweemaal voordien heb ik de Gladde 
slang mogen waarnemen, en dat was in 
de buurt van Havelte in Drente op zeer 
droog terrein, waar in de directe omgeving 
geen water was te vinden. De slang van 
het Wooldse Veen week in geen opzicht 
af van mijn vorige waarnemingen. In het 
kamp is ze verveld en de vervelling verliep 
vlot. Ze was zeer bijtlustig, hoewel ze op 
de duur nogal tarn werd. Ongeveer een 
week hebben we. haar vastgehouden, 
waarna ze weer op de vangplaats in vrij-
heid werd gesteld. Het ieit, dat ook de 
Levendbarende hagedis er voorkomt kan 
wellicht verklaren, dat ook dit terrein voor 
de Gladde slang 'in aanmerking komt. 
Vaak immers zal dit afhangen van het 
aanwezige voedsel. 
Onze corrector, de heer J. Tuinstra Jr Den 
Haag tekent hierbij aan, dat hij het 
Wooldse Veen jaren achtereen in de 
zomermaanden bezocht en er inderdaad 
nooit een ringslang heeft aangetroffen. 

Tengevolge van de flnanciele moeilijkheden, geschetst in onze circulaire van einde Februari, 
verschijnt het Maartnummer met vertraging, maar wat het voorhaamste is . . . het is er weer! 
Zorgt alien, dat wij ons mooie orgaan 66k in de tweede helft van ons verenlgingsjaar 
kunnen blijven uitgeven door uw contributie per 1 April 1950 verschuldigd prompt 
te betalen. Stort uw contributie op postrekening 461084 ten name van.- Penningmeester 
. .Lacerta", Rotterdam. 


