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06 OnOCRSOORten VAn Oe BOOmklkVORS (hyU aRBORea linne) 
OOOR th. j . p. coRtielissen, haaRlem 

In aansluiting op mijn artikeltjes in „La-
certa" 5e Jrg. no.'s 9 en 11, nu iets over 
de ondersoorten van Hyla arborea. 
Bladerend in de literatuur over de boom-
kikvors struikelt men over de veelheid van 
namen, beschreven varieteiten en onder-
soorten. Tot nu toe heeft men echter pas 
drie ondersoorten officieel erkend en we 
houden ons aan de hedendaagse nomen-
clatuur zoals aangegeven in de lijst van 
Mertens en Muller. Deze drie officieel er-
kende ondersoorten zijn: 
1. Hyla arborea arborea (Linne), de typi-
sche vorm, de soort dus waarnaar Linne 
het eerst de boomkikvors beschreef. Deze 
vorm komt ook in ons land voor. 
2. Hyla arborea meriodionalis Boettger. De 
ondersoort van het Middellandse zeege-
bied. 
3. Hyla arborea savignyi Audouin. De 
oostelijke ondersoort (Palestina (Israel), 
Perzie, China en Japan). 
1. Hyla arborea arborea (Linne). 
Determinatiekenmerken van volwassen dier. 
a. De donkere witgezoomde band, die 
langs de zijden van het neusgat, door oog 
en gehoorvlies, naar de lies loopt, vormt 
in de lies een zijtak of lus (schuin omhoog 
en naar voren). De Duitsers noemen deze 
zijtak „Huftenschlinge" (zie fig. 2 en 3). 
b. Een tweede even belangrijk kenmerk 
voor deze soort is de witte lijn die langs 
de bovenlip omlaag naar de schouder 
loopt en weer omhoog terug naar het oog. 
Deze lijn begrenst dus een ovaal groen 
vlak dat achter en onder de mondhoek ligt 
(zie fig. 3). 
c. Langs de buitenzijde der voor- en ach-
terpoten loopt een min of meer duidelijke 
donkere en lichte zoom (zie iig. 2). 

d. De scheen is even lang als de dij, en 
niet of slechts weinig longer dan de voet 
(zie fig. 6). Wanneer de achterpoten lood-
recht op de lichaamsas worden opgevou-
wen, raken de hielen elkaar niet of nau-
welijks, zij lopen echter nooit over elkaar 
heen. Worden de poten naar voren gevou-
wen, dan bereikt de hiel het gehoorvlies 
of zelfs het oog. 
Determinatiekenmerken van de larve. 
a. Het gespierde deel van de staart is 
geelachtig met of zonder zwartbruine 
vlekken. Langs de onderrand van dit 
gespierde deel loopt een zwarte lijn (maar 
niet altijd). 
b. Rugzoom ongevlekt, of met vele kleine 
zwarte spatjes (zie fig. 11 en 12). 
U i t e r 1 ij k. 
Van de drie ondersoorten is de typische 
vorm het meest gedrongen. De grootte va-
rieert nogal. Zo worden de exemplaren uit 
Italie veel groter dan de inlandse exem-
plaren die ik verzorgde, maar ook de 
„Italianen" waren vrij breed in verhouding 
tot hun lengte. Tevens is het mij opgeval-
len dat de donkere band langs de zijden 
en de „Huftenschlinge" bij de inlandse 
exemplaren soms zeer onduidelijk was. De 
larven zijn van boven olijfkleurig met gou-
den glans, op de zijden zien we hier en 
daar gouden vlekken. De buik is wit en 
ook hier zien we de parelmoerglanzende 
of gouden vlekken. Zij worden ongeveer 
49 mm lang (lichaam 16 mm, staart 33 mm, 
breedte lichaam 12 mm, breedte staart 
15 mm). 
V e r s p r e i d i n g . 
De lypische vorm bewoont het grootste 
deel van Europa met uitzondering van 
Zuid-Frankrijk. (We vinden haar o.a. in 
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Nederland, Belgie, West- en Midden-Frank-
rijk, Noord-Spanje, Noordwest Italie, Sicilie, 
Balkanschiereiland, Duitsland, enz, enz.) In 
de Alpen bereikt zij volgens Fatio een 
hoogte van 3300 voet. Buiten Europa vinden 
we haar nog in Transkaukasie, de Oeral 
en hier en daar in Klein Azie. 
2. Hyla arborea meridionalis Boettger. 
S y n o n i e m e n : v a r . p e r e z i B o s c a , 
v a r . b a r y t o n u s H e r o n - R o y e r . 
Dolerminaliekenmerken van het volwassen 
dier. 
a. Geen donkere band langs de zijden 
en geen „Huftenschlinge". Wel soms een 
bijna witte band (zie fig. 16). 
b. Langs de binnenkant van de scheen en 
langs de buitenzijdo van de voet zien wij 
een geelachtige witte of gouden lijn. De 
achterkant der dijen is dikwijls geel of 
bleek oranje gekleurd. 
c. De groene kleur der rugzijde strekt zich 
ook aan weerszijden over de keel uit. 
Soms is zelfs de gehele keel gekleurd. 
d. Een donkerbruine of gouden band loopt 
van het neusgat langs het oog naar het 
gehoorvlies en bedekt dit geheel of ge-
deeltelijk. 
e. De scheen is longer dan dij en voet. 
De hielen (opgevouwen) overlappen el-
kaar. Bij de naar voren gestrekte poot reikt 
de hiel tot aan het oog of halverwege 
oog-neusgat (zie fig. 8). 
Determinatiekenmerken der larve. 
a. Drie zwarte lijnen op het gespierde 
deel van de staart (zie fig. 10). 
b. Staart nauwelijks of in het geheel niet 
gevlekt. 
U i t e r 1 ij k. 
Bij deze ondersoort, die al enigszins slan-
ker is dan de vorige soort, valt direct het 
ontbreken van de band langs de zijden op. 
Bovendien is de keelzak groter en de stem 
dieper, vandaar dan ook dat Heron-Royer 
hem de naam barytonus gaf. 
V e r s p r e i d l n g . 
Rondom de Middellandse Zee: Zuid-Frank-
rijk, Spanje, Portugal, Sicilie, Tunis, Alge-
rije, Morocco, Madeira, de Canarische 
eilanden en de Balearen. 
3. Hyla arborea savignyi Audouin. 
S y n o n i e m e n : H y l a j a p o n i c a 
G t h r . H y l a s a r d a B o n e l l i . 

Lijst van afbeeldingen van pagina 59 
1. Hyla a. savignyi van Sardinie 
2. Hyla a. arborea £ ult Belgie 
3. Hyla a. arborea <$ uit Belgie 
4. Hyla a. savignyi uit Syrie 
5. geopende bek van Hyla arborea 
6. 7 en 8 tbnen verhouding in lengte tussen 
scheen en voet bij: 
6. Hyla a. arborea van St. Malo 
7. Hyla a. savignyi van Jerusalem 
8. Hyla a. meriodionalis van Cannes 
9. Hyla arborea a* kwakend 
10. larve van Hyla a. meriodionalis v. Nice 

Determinatiekenmerken van het volwassen 
dier. 
a. Wel een donkere zijband aanwezig, 
maar geen „Huftenschlinge" of indien deze 
wel aanwezig is, is zij duidelijk los van 
de zijband. Deze band zelf is dikwijls na 
het midden, gebroken in afzonderlijke 
vlekken (zie fig. 4). 
b. Evenals bij meridionalis is de scheen 
longer dan de dij en de voet, de hielen 
bedekken elkaar (zie fig. 7). 
c. Rug met eigenaardige vlekken-teke-
ning (zie „uiterlijk"). 
U i t e r 1 ij k. 
Dit is de slankste ondersoort der drie. Ze 
zijn werkelijk soms opvallend lang en 
slank tegenover de andere twee. 
Het is natuurlijk bekend, dat boomkikkers 
sterk van kleur kunnen veranderen en zelfs 
tijdclijk donkere en lichte vlekken te voor-
schijn kunnen brengen. 
Bij Savignyi echter zijn de vlekken blijvend. 
De vlekken zijn hier wel de ene keer 
duidelijker te zien dan de andere keer, 
maar zij zijn steeds van gelijke vorm en 
verschijnen steeds weer op de zelfde 
plaats. 
Over het algemeen zien we de vlekken als 
regelmatige series aan beide zijden van 
de rug (zie fig. 1). De laatste vlek komt 
onder een zekere hoek tegen de rugband 
aan en vloeit er soms mee samen (zie fig. 
13). Deze gevlekte en gestreepte exempla-
ren kunnen misschien licht werpen op de 
oorsprong van de eigenaardige „heupteke-
ning" der typische vorm. 
Boulenger neemt aan dat savignyi de oor-
spronkelijke vorm is, waaruit de andere 
kleurvormen ontstaan zijn. Een stapje ver-
der nog, de heuptekening der typische 
vorm moet misschien beschouwd worden 
als een overblijfsel van een tweede over-
langse streep. 
Sommige exemplaren (Cyprus) hebben vier 
slrepen of rijen van vlekken naast de 
zijband (zie fig. 18). 
Andere (Japan) hebben een paar _| of "> 
gevormde tekeningen in de schouderstreek 
(zie fig. 15). Camerano beschreef de larven 
uit Syrie. Enkele exemplaren hadden twee 
zwarte lijnen op het gespierde deel van de 
staart en kwamen dus in zoverre overeen 

11 en 12. Larven van Hyla a. arborea 
gevangen te St. Malo 
13. Hyla a. savignqi uit Japan 
14. Hyla a. savignyi van Sardinie 
15. Hyla a. savignyi uit Japan 
16. Hyla a. meriodionalis $ uit Riviera 
17. Eierklompje van Hyla arborea (nat. gr.) 
18. Hyla a. savignyi van Cypres 
19. Bek van larve met rijen liptanden 

Het grootste deel der afbeeldingen gewijzigd 
naar Boulenger. 
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met mer idional is , terwijl a n d e r e weer ge -
hee l o v e r e e n s t e m d en met d e typische vorm. 
Boulenger onderzocht een e x e m p l a a r uit 
Syrie. Dit viel op door een p a a r b r e d e 
donkerb ru ine s t repen l a n g s het ge sp i e rd e 
deel v a n d e s taar t , w a a r v a n d e onders te 
g e b r o k e n w a s in l a n g w e r p i g e vlekken. 
Zelf h e b ik v a n d e importdienst ook twee 
sav igny i ' s uit Pa les t ina gek regen . Enkele 
a n d e r e Lace r t a -mensen h e b b e n ze ook. 
Kijkt u uw verzamel ing m a a r eens n a . Dit 
p a a r is m e e s t a l zeer licht v a n kleur (room-
kleurig) en heeit a a n b e i d e zijden v a n d e 
rug een rij v lekken en a a n d e zi jband ont-
breekt d e „Huftenschlinge". Onze l e d e n in 
Israel , d e he ren Werner en Lewin, sturen 
r e g e l m a t i g dieren, o.a. ook deze soort 
boomkikvorsen . Wie er dus enkele wil heb-
b e n g e v e h ie rvan kennis a a n onze Import-
dienst . 
V e r s p r e i d i n g . 

Cors ica , Elba, Sardinie , Klein-Azie, Cy-
prus , Griekse Archipel , Syrie, Pa les t ina 
(Israel), Beneden-Egypte , Mesopotamia , 
Perzie, Cen t r aa l Azie, Korea, China, Japan , 
Hainan. Van het „ a r b o r e a g e b i e d " beheers t 
deze ondersoor t dus het gehe le oosten. 
Er zijn nog enke le a n d e r e vormen beschre -
ven, zij komen echter neer op kruisingen 
of kunnen tot een der dr ie g e n o e m d e 
ondersoor ten t e ruggeb rach t worden . Om 
wille der vo l led ighe id l aa t ik ze hier 
volgen. 
1. Var . in te rmedia Blgr. Dit is waarschi jn-
lijk s lechts een kruis ing tussen de typische 
vorm en mer id ional is . Er w e r d een exem-
p l a a r b e s c h r e v e n uit Bologna en een 
a n d e r v a n Sicilie. Zij k w a m e n overeen met 
d e typ i sche vorm, w a t betreft de zijlijn en 
de heup teken ing , m a a r d e groene kleur 

strekte zich uit a a n b e i d e zijden v a n d e 
keel zoals bij mer id iona l i s . 
2. Var. immaculata Bttgr. uit China. Deze 
vorm mist echter d e zwemvl iezen tussen 
d e tenen en moet d a a r o m niet tot Hyla 
a r b o r e a g e r e k e n d worden . 
3. Var. or iental is Bedr. uit Rusland, en 
4. Var. molleri Bedr. uit Por tugal onder -
sche iden zich te we in ig v a n d e typ i sche 
vorm om hen a l s a p a r t e var ietei t te b e -
schouwen. 
Bedr iaga beschreef b i jvoorbeeld d e var . 
molleri a l s een mer id iona l i s met d e kleur 
van de typ ische vorm. 
Boulenger w a s h e l e m a a l niet v66r d e 
ondersche id ing in drie ondersoor ten zoa ls 
die nu door Mertens en Miiller g e m a a k t 
is. Hij mot iveerde dit a l s volgt: 
„Het verschil in l eng te tu s sen scheen en 
voet, da t in de ui terste geva l l en zo groot 
is, wordt soms zo overbrugd , da t het on-
mogelijk is h i e rmede d e ondersoor ten te 
determineren" . 
Hij h a d echter een e x e m p l a a r uit Tange r s 
voor, dat ook wa t kleur (een l ichte m a a r 
duidelijke zijband) betreft tussen mer idio-
nalis en sav igny i in stond. 
Had hij misschien met een kruis ing le 
doen?! Enigszins h a d hij echter wel gelijk. 
Men moet niet a l l een op die versch i l l ende 
l eng teverhoudingen de te rmineren en ook 
niet a l leen op kleur, m a a r men moet d e 
verschi l lende de te rmina t i e -kenmerken ver-
gelijken. 
Lange tijd is er om gevoch ten en nu is er 
dan door de l aa t s t e onderzoekers op dit 
geb ied een ondersche id ing in dr ie onder-
soorten a a n g e h o u d e n . Moge dit ar t ikel u 
he lpen bij het de termineren . En heeft u 
iets bi jzonders, even een seintje a.u.b. 

nieuws van onze technische teRRARiumoienst 
Het doet ons een ge-
noegen te kunnen 
Hidden, dat een on-
zer oudste leden — 
niet in leeftijd maar 
In verenlgingsjaren! 
— de heer J. Rie-
dijk, Jacob Cats-
laan 55, Zeist, zich 
bereid heeit ver-
klaard het beheer 
van de Technische 
Terrariumdienst on-
zer vereniging op 
zich te nemen. 

Bouwtekeningen 
kunnen dus bij hem 
worden besteid. 

VOOR slechts p i.-
FRANCO PER POST THUIS 
kunt U een bouwtekenlng met ultvoerige be-
schrijving bestellen. Keuze ult 5 modellen van 
een terrarium 1 

„ R a n a , 

„BUfO", 

„ h y U " , 

hulskamerterrarlum, 
uitvoerlng In hout. 

Idem In metnai, voor opstelllng 
op overdekt bnlcon oi warande. 

buitenterrarium, uitvoerlng In 
hoekijzer voor op onoverdekte 
balcons of In een tuin. 

..-CRItOn", huiskamerterrarlum 
uitvoerlng In hoekijzer. 

. .COROnel la" , openluchtterrarium. 

Betallng uitsluitend per postwissel (dus geen 
contanten en geen glrocheques). 
Op postwlsselstrookje verlangens duidelijk om-
schrrjven. 

IMPORTDIENST: R. v o n Iersel, De l a Reijweg 138, Den H a a g 
Geef u w wensen op, postzegel voor antwoord niet ve rge ten I 
Er kwamen al diverse zendingen binnen, o.a. smaragd- en muurhagedissen. 

60 



heRpetoLoqie in he t hoqe nooROen 
OOOR jos ORnstein, holm, toRsnes (nooRweqen) 
Lid der Vereniging 

De heer J. P. v. d. Werff moge het mij ver-
geven, maar ik heb gegrinnikt toen ik zijn 
annonce las, waarin hij een adder te koop 
aanbood voor /2,50. Niet omdat dit aanbod 
mij persoonlijk ongewoon voorkwam, maar 
bij de gedachte aan de reacties van mijn 
Noorse kennissen bij het horen ervan. De 
kennis van en de belangstelling voor „die 
vieze beesten" is hier belangrijk kleiner 
dan in Holland. Het vrijwel enige contact 
tussen mens en reptiel, resp. amphibie 
bestaat hier uit het doodslaan van adders, 
die hier in de uitgestrekte bossen veel-
vuldig voorkomen en nogal eens op minder 
prettige wijze van hun aanwezigheid blijk 
geven. Dit vooral in het najaar, wanneer 
al te ijverige bessenplukkers vergeten hun 
terrein behoorlijk te verkennen. Het denk-
beeld, dat iemand kr. 5.— voor zo'n „kreng" 
zou geven komt een Noor dan ook absurd 
voor. 
Het zou mij daarom vrijwel onmogelijk zijn 
geweest iets naders over de verspreiding 
van het kruipend gedierte in Noorwegen 
te weten te komen, als ik niet een bioloog 
in Oslo gekend had, die mij een vrij vol-
ledig overzicht verschaite, dat ik hieronder 
laat volgen: 
De lijst is niet lang. Aangetroffen worden: 
Vipera berus, Coronella austriaca, Natrix 
natrix, Anguis fragilis en Lacerta vivipara. 
De amphibieen worden vertegenwoordigd 
door: Triturus vulgaris, Triturus cristatus, 
Rana temporaria, Rana arvalis en Bulo 
bufo. Rana temporaria komt slechts voor 
op Hvaler, een eilandengroep bij Frede-
rikstad (Z.O.-Noorwegen), terwijl Rana 
esculenta en Lacerta agilis, in Nederland 
zo algemeen, hier niet aangetroffen worden. 
De meeste dezer dieren zijn de Noren even 
onbekend als bijv. waranen of ratelslangen. 
Een wet, die verbiedt levende dieren in 
gevangenschap te tonen, maakt dieren-
tuinen onmogelijk, waardoor de daarmee 
veelal gecombineerde aquaria en terraria 
tevens vervallen. In Oslo (450.000 inwoners) 
is een „visjeswinkel", waar de meeste 
belangstelling nog uitgaat naar een paar 
aapjes, die achler de winkelruit het dieren-

het owAnqvoeoeRen van slangen 

tuinenverbod aan hun apenlaars lappen. 
Desondanks bleek er behoefte te bestaan 
aan een nauwer contact tussen de wei-
nigen, die zich voor natuurleven in zijn 
goheel interesseren. Zo vond kortgeleden 
de oprichting plaats van de vereniging 
„Natur i Hjemmet" (De natuur in huis). 
Een kort verslag van de oprichtingsverga-
dering volgt hieronder. 
Op 5 October werd te Oslo opgericht de 
vereniging „Natur i Hjemmet". De vereni-
ging, die haar zetel heeft in Oslo, stelt 
zich ten doel de belangstelling te wekken 
voor kooivogels, planten, aquaria en ter-
raria en door middel van vergaderingen, 
voordrachten en tentoonstellin'gen de ken-
nis hieromtrent uit te breiden. Door het 
oprichten der juniores-afdelingen zal 
tevens getracht worden bij de jeugd de 
juiste houding ten opzichte van planten 
en dieren te bevorderen 
De vereniging stelt er prijs op in contact 
te komen met verenigingen in andere 
landen, die hetzelfde doel nastreven. Een 
orgaan zal zo spoedig mogelijk uitgegeven 
worden. 
Direct bij de oprichting traden 30 personen 
toe als lid. Het adres der vereniging is 
voorlopig: „Natur i Hjemmet" c/o Aquarium 
A/S Akersgatan 16, Oslo (Noorwegen). De 
directeur van Aquarium AAS, de heer Dagfin 
Paus is benoemd tot voorzitter der vereni-
ging. 
Zoals uit bovenstaand verslag blijkt, is de 
vereniging niet gespecialiseerd. Uiteraard 
was dit, gezien de geringe belangstelling, 
voorlopig niet mogelijk. Het ligt echter in 
de bedoeling mettertijd te splitsen. 
Het feit, dat een dergelijke vereniging op 
een zo brede basis eerst in 1949 kon wor-
den opgericht, bewijst hoever we hier 
achter staan bij andere landen. Intussen 
is het alleszins verheugend, dat de be-
langstelling ook voor de herpetologie tot 
in het hoge Noorden is doorgedrongen en 
het is te wensen, dat de nieuwgeboren 
vereniging een voorspoedige tijd tegemoet 
gaat. 

Onlangs bladerend in het „Zeitschrift fur 
Aquarien- und Terrarienkunde", vond ik 
een artikel van een bekende Zwitserse 
slangenliefhebber enkele aanwijzingen 
voor de zg. dwangvoedering bij slangen, 
die door de logische gedachtengang, die 
eraan ten grondslag ligt, zeer waardevol 
zijn en die in ruime kring bekendheid ver-
dienen, temeer omdat in de laatste num-
mers van ons tijdschrift herhaaldelijk het 

OOOR W. Q. van onen, Oen haao 
thema ..dwangvoedering" ter sprake kwam. 
Zoals bekend is dwangvoederen vaak on-
vermijdelijk, daar slangen in gevangen-
schap dikwijls in hongerstaking gaan met 
hei gevolg dat op de duur hun activiteit 
verzwakt en er tenslotte een toestand van 
apathie intreedt, waarbij zonder ingrijpen 
de slang meestal sterft. 
De ene methode van ingrijpen bestaat 
in het „storen" van de apathische slang 
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door hem meermalen over te brengen in 
een ander terrarium, de inrichting van het 
terrarium te veranderen, andere slangen 
erbij te voegen enz. De activiteit en daar-
mee indirect ook de stofwisseling kunnen 
dan gestimuleerd worden. Ook helpt het 
wel eens als de hongerstakende slang ge-
zelschap krijgt van goedvretende soort-
genoten. Een andere methode is het 
dwangvoederen, dat veel ingrijpender is 
en in veel gevallen de slang meer schaadt 
dan baat. Om het risico zo klein mogelijk 
te doen zijn, werd een methode toegepast, 
waarbij als voornaamste noviteit gevoe-
derd werd met vis. De voordelen boven 
rauw vlees, dode muizen e.d. vallen direct 
in het oog. 
Ten eerste bevat vis alle onontbeerlijke 
kalkzouten en vitaminen en is bovendien 
licht verteerbaar. Ten tweede kan een vis 
door zijn langwerpige vorm, stijfheid en 
glibberigheid zeer gemakkelijk ingebracht 
worden, terwijl bv. dode muizen eerst „be-
speekseld" of anderszins bevochtigd moe-

onze vRienden, oe padoen 
Wij hebben geleerd, dat Buio buio, de 
Gewone Pad een traag dier is, dat het zon-
licht schuwt, in verborgen hoeken leeft, en 
overdag eerst te voorschijn komt, wanneer 
de hemel betrokken is en het gaat regenen. 
Zo hebben wij altijd vernomen, en we 
weten niet beter, of dit is de waarheid. 
Maar in mijn tuin leven dan wel heel bij-
zondere padden. Zij zijn niet traag, doch 
uiterst beweeglijk, en als het midden in de 
zomer zo heet is, dat de mens wat in de 
schaduw kruipt, dan marcheren zij onbe-
kommerd door de perken, langs de paden, 
en beschamen de herpetoloog met zijn 
vochtige, koele terraria, waarin hij immer 
deze dieren heeft ondergebracht. 
Het zijn er drie, vaste bewoners van de 
tuin. De grootste woont in de schuur onder 
een afgerotte stijl van het kolenhok, en 
als we daar in de buurt komen, passen we 
danig op, dat het dier ons niet onder de 
voet komt. De anderen hebben hun schuil-
plaats in de greppel, die langs de tuin 
loopt, een sombere greppel tussen de 
vruchtbomen en bessenstruiken en buur-
mans heg, waarin alleen brandnetels 
groeien, en zelfs het gras geen kans heeft, 
een greppel, waar in het voorjaar honder-
den kleine kikkertjes uit te voorschijn 
komen. 

Wij hebben het al vele malen gezien op 
smoorhete zomermiddagen, dat onze pad-
den op stap waren. Zij hadden een voor-
keur voor het dahliaperk, en wanneer men 
dacht, dat zij zich het liefst in de schaduw 
van de iorse planten zouden ophouden, 
zou men zich bedriegen, want onbe-
vreesd zijn ze de hele middag in de weer 
onder de gloeiende zon. En ook waren 

ten worden en lastig te hanteren zijn. 
Absoluut noodzakelijk is echter de vis 
vooraf in water te verwarmen. We komen 
hier bij een tweede belangrijk feit: de ver-
warmde vis nl. fungeert in de maag van de 
slang als een soort „warme kruik", wordt 
als aangenaam gevoeld en daardoor goed 
verdragen en maar zelden weer uitge-
braakt. Dit lijkt mij ook „psychologisch" 
een zeer juiste conclusie, daar de meeste, 
vooral op zoogdieren en vogels jagende 
slangen, absoluut voedsel weigeren dat 
reeds koud en stijf is. De methode werd met 
groot succes toegepast op zeer moeilijk in 
gevangenschap te houden slangen, nl. de 
Gewone Adder (Vipera berus, een beruchte 
hongerstaker) en de aspis-adder. Het voor-
deel is dat voor slangen van elke grootte het 
juiste formaat vis uitgezocht kan worden 
(mits natuurlijk soorten zonder stekels en 
andere wapens). Het verdient aanbeveling, 
dat de slangenhouders van ..Lacerta" eens 
hun ervaringen met deze methode van 
dwangvoederen op schrift stellen. 

OOOR 6. ]". van oeR Laan, soestonk 
het geen dagen van drukkend weer, dat 
een onweer verwachten deed, neen, het 
was in de hondsdagen, toen de hemel 
strakblauw was, de nacht geen verkoeling 
bracht en de volgende morgen de zon al-
weer stralend omhoog klom, 
Wat zochten zij, die rusteloze snaken? Wel, 
soms lag er eens een verdroogde viezig-
heid van een kat, en daar kwamen vliegen 
op af. De pad schuifelde voorzichtig nader-
bij, e n . . . floep zei de tong. En er stak wel 
eens snel een insect over, van de ene 
schaduwplek naar de andere, en weg was 
hijl En zelfs kwam er wel eens een worm 
uit de grcnd kruipen, midden in de 
gloeiend hete zon, haastig, als werd hij 
achtervolgd — hetgeen dan ook meestal 
het geval was, want na de worm kwam er 
een venijnig insect uit het gaatje, die de 
worm had opgejaagd, spoedig tot de aan-
val overging, de worm in tweeen beet, en 
met de ene helft tussen de kaken weer in 
het gaatje verdween (men kan, rustig in de 
tuin zittende, de grootste drama's mee-
maken) — maar het gebeurde eens een 
keer vlak onder de wijze neus van Vader 
Pad, die er naar het wel leek stomverbaasd 
bij zat, en het ademen vergat. M a a r . . . 
floep!, plotseling was het insect — de ento-
mologen onder onze leden zullen de naam 
beter weten dan ik — verdwenen, en even 
later werd de worm soldaat gemaakt. Zo 
kwamen onze padden aan de kost. 
Rusteloos scharrelden zij over het perk, 
en ik moest een zonnesteek riskeren om 
hun doen en laten van nabij gade te slaan, 
zo heet was het in die dagen. Ik vroeg me 
af, het snelle tempo ziende waarmee de 
padden zich verplaatsten, hoe de mens er 
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ooit toe gekomen was om deze dieren 
traag te noemen! 
Doch de mens is weelgierig, en zo pakte 
ik er een op, draaide hem enkele malen in 
het rond (het dier dat ik altijd voor Vader 
Pad uitschold; het volgend voorjaar bleek 
dat het een dame was) en zette hem toen 
neer met de rug naar zijn doel. Het gaf 
niets. Toen hij van de schrik bekomen was, 
wendde hij zich om en vervolgde zijn 
weg. Vele malen heb ik - niet kwaad wor-
den lezer, het was voor de ..wetenschap'. -
dat kunstje herhaald, doch wat ik ook 
probeerde, het gaf niets. Nam ik de pad op 
bij zijn tocht naar het aardbeienbed, en 
zette ik hem in een andere hoek van de 
tuin met zijn rug naar de aardbeien toe, 
dan wendde hij zich toch weer om en 
ging linea recta naar zijn doel. Een andere 
maal versperde ik de grootste dikzak zijn 
weg met een hoog en lang stuk bordpa-
pier, maar denk niet, dat hij tot andere 
gedachten kwam! Kalm schuiielde hij 
langs het carton totdat hij het einde ervan 

* ••.-.-

bereikt had, en vervolgde onverdroten zijn 
weg. 
Toen de zon van het dahliaperk wegging, 
verdwenen ook de padden. De aartsvader 
verdween naar het kolenhok, de kleintjes 
naar de greppel, maar de volgende dag 
waren ze weer present, en vingen hun 
rusteloze wandelingen weer aan. Ik heb 
me zorgen gemaakt over al de jaren dat 
ik mijn padden in koele en donkere terraria 
verbande. 

Het was ook een aardig experiment om 
zo'n pad eens te plagen met een lange 
grasspriet. Ik kietelde hem aan zijn neus, 
en vier tot vijf keer sloeg hij de tong uit. 
Daarna echter ging hij tot andere maat-
regelen over. Hij rees hoog op de achter-
benen, en dook naar beneden met de kop, 
die hij bijna tussen de voorpoten wegstak. 
In die houding liet hij zich rustig door het 
sprietje kietelen, tot aan de bulk toe, maar 
eensklaps ging hij er weer van door, en 
wel zo onverwachts snel, dat ik hem bijna 
niet kon bijhouden. 
Nu is het October, en het paddenvolk 
wordt onrustig. Men ziet ze 's avonds veel 
de weg kruisen, op hun tocht naar verbor-
gen doelen. Onder een lantaarn waren 
twee hondjes ermee bezig. Ze waren naar 
het scheen dol van woede om de onge-
stoorde rust van de pad. Ze sloegen ernaar 
met de poten, gromden, blaften, dansten 
er om heen, en af en toe leek het alsof ze 
toe wilden bijten, maar onbekommerd ging 
Bufo zijns weegs, slechts drukte hij zich af 

en toe tegen de grond aan. Toen kwam er 
een al te felle tik met een poot, en plotse-
ling was onze pad van kleur veranderd. 
Wat eens dof en leerachtig en grauw was, 
werd plotseling glimmend en slijmerig en 
bruin, en wij wisten, dat de huidklieren 
hun taak verricht hadden. 
Wat de talrijke katten betreft, die onze tuin 
onveilig maakten, wij hebben nooit gezien 
dat ze ook maar enige notitie van de 
padden namen. Waarschijnlijk hadden ze 
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Matig vochiig terrarium. Bewoners: Gewone pad. (Bufo bufo L.) maten: lang 60 cm., breed 40 
cm , hoog 40 cm., met kap 54 cm. ventllatie: links van 16 tot 38 cm. strook van 12 cm, rechts 
van 5 tot 15 cm. strook van 10 cm Beplanting: Bttterkruid, Groot Hoelblad, breedbiadlge weeg-
bree, mossen o.a. Kussentiesmos. Hoofdmotief: boomstronk. Inrichting en foto: J. Th. ter Horst 
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bij e e n vor ige g e l e g e n h e id a l l eerge ld 
b e t a a l d . 
Nog een woord over het slootje achter ons 
huis . Men k a n het nauwel i jks een slootje 
noemen, w a n t a l le huizen v a n d e w e g lozen 
er hun vuil op , w a a r d o o r het niet meer is 
d a n een open riool, w a a r i n wa t d r a b b i g 
zwar t ig water , w a a r o p w a t vieze schuim-
randen , en w a a r o n d e r een vijftig centimeter 
d ikke l a a g v a n s t inkende modder . Natuur-
lijk wemel t het wa t e r v a n d e muggen -
la rven , m a a r deze smeerboe l is ook d e 
g e b o o r t e p l a a t s v a n de honde rden bruine 
landkikker t jes , die , a l s ze e e n m a a l geme-

vRaAQ en aanBoO, RUIIRUBRICU 
Ons Ud M. Voorbach, Schaarsbergenstr. 140, Den 
Haag, heeft een mooie gelukte kweek van de 
Spaanse Ribbensalamander (Pleurodeles waltl 
Mich.). Voor leden zijn Jonge dieren van deze in 
ons land nog zeldzame salamander beschlkbaar 
tegen vergoedlng van slechts 35 cent per stuk 
voor afhalers. Gegadlgden, woonachtig buiten 
Den Haag, moeten de salamanders laten halen 
(zijn nog in larvevorm en kunnen alleen In wa-
ter verzonden worden) of er moet een transport-
kistje gezonden worden met retourvracht, terwijl 
in het laatste geval mlnstens tien dieren per 
zending kunnen worden verzonden. Voor plaat-
sen, waar meerdere leden wonen, wordt collectief 
bestellen aanbevolen. 
Onze Deense relatle. de heer Ove Larsen, heeft 
toegezegd over enige weken weer een zending 
Bufo viridis (Groene pad) te schenken. Gegadlg-
den voor dit zeer fraal getekende amphibie kun-
nen zich nu reeds (onder toezending van post-
zegel van 10 cent) opgeven aan onze import-
dienst, de heer R. van Iersel, de la Reyweg 138, 
Den Haag, die de namen In volgorde van bestel-
ling op een lijst plaatst en bij aankomst der die-
ren bericht geeft. Vermoedelijk zal per dier een 
vergoedlng in de vrachtkosten van ca. 75 cent tot 
f 1,— worden gevraagd. Paddenvrienden, laat deze 
kans niet aan u voorbljgaanl 
Ons lid J. Neve, No. 312, Ternaard (Fr.), tel. 45. 
heeft ter overname twee sierschildpadden uit N.-
Amerika (aquatlel), soort Pseudemys troosti, 1 jr. 
oud. Prijs per stuk f 4,—. 
Ons lid A. T. Reijst, Hoogstraat 47. Koog aan de Zaan, 
verstrekt gratis — alleen tegen vcrgoeding van porti 
en bij toezending van dcgelijk verpakkingsmateriaal — 
Rugstreeppadden (Bufo calamit.i) Verstrekking vindt 
plaats onder uitdrukkelijk voorbehoud, dat de hroed-
plaats in de onmlddellijke nabijheld van zijn 
woning dit voorjaar weer bevolkt wordt! Ge-
interesseerden kunnen zich nu al melden. 
Ons lid R. H. Munnig Schmidt, 
Hilversum, heeft ult eigen Import ult Frankrijk 
(zelf gevangen te Fontalnebleau) nog enige tlen-
tallen Lacerta vlridls (smaragdhagedls) en La-
certa muralis (muurhagedis) voor leden beschlk-
baar tegen een vergoedlng van f 1,50 en 11,— 
per stuk ten bate verenlglngskas. Bestellingen uit-
sluitend bij Importdienst (R. van Iersel,de la Reijwcgl38, 
Den Haag) Importdienst geeft aanwijzingen voor 
storting en verzendmaleriaal. 

tamorfoseerd zijn, v ia d e g r e p p e l een 
w a r e invas ie in d e tuin houden . M a a r die 
kikkertjes, ook a l s ze groter zijn, en d a n 
zijn er m a a r heel wein ig v a n ove rgeb leven , 
zo sterk w o r d e n hun g e l e d e r e n door hun 
d iverse v i janden gedund , g e d r a g e n zich 
tenminste a l s w a a r d i g e a m p h i b i e e n , wan t 
zij houde n zorgvuld ig d e s c h a d u w k a n t , 
en komen p a s te voorschijn t e g en d e 
avond , of o v e r d a g w a n n e e r het regent . 
Gelukkig m a a r , d a n krijgt mijn herpe to lo -
g i sche w e t e n s c h a p tenmins te ook n o g 
eens een keertje gelijk! 

Ons lid R. P. van de Griend, Marknesserweg M. 
109. Emmeloord (N.O.P.), tel. 99. heeft ter over-
name uit April-Import ult de staat Israel een 
halfwas Agama stellio (Hardoen). In prima con-
dttle en vrlj van bloedluis. Wil dlt dier wegens 
overcompleet ruilen met ander soort hagedis, 
eveneens geschikt voor sub-tropisch rots- of 
woestijnterrarlum. Moet ook goed gezond zijn en 
vrlj van bloedluis. 
Ons lid J. Th. ter Horst, Vier Heemskinderen-
straat 159, Den Haag, stelt voor afhalers gratis 
beschlkbaar larven (kweek Maart 1950) van de 
Grote water- of kamsalamander (Triturus cris-
tatus). 

BestuuRsmeoeoelinqen 
Wij vestlgen er nogmaals de aandacht op, dat 
het pennlngmeesterschap thans wordt waargeno-
men door de heer B. Verbrugge, Bisschopstraat 
31b, Rotterdam. 
Onze vroegere penningmeester, de heer A. van 
der Graaf te Dordrecht, heeft als lid bedankt, 
zodat wij verzoeken hem geen bescheiden of gel-
den meer te doen toekomen. 
Onze tweede secretaris, de heer R. van Iersel, is 
verhulsd en woont thans: de la Reyweg 138, Den 
Haag. 
Het Bestuur stelt voor te benoemen als tweede 
penningmeester, speciaal te belasten met de con-
trlbutie-admlnlstratle, ons lid Th. J. P. Cornelis-
sen, ambtenaar ter Prov. Griffie, Populierstraat 
29 te Haarlem, lid van 1943 af. 
„TaschenkaIender f. Aquarien- u. Terrarienfreun-
de 1950". Uitgevers: Gustav Wenzel & Sohn, 
Braunschweig. 
Redacteur E. Roloff bracht ons weer de 1950 ult-
gave van de Aan ouds bekende agenda op ons 
gebied. Naast de rubrleken, die wij telkenjare in 
dergelijke jaaragenda's aantreffen, vinden wij 
voor de terrariumhouder een lnteressant over-
zicht over de sedert de laatste oorlog in Dults-
land lngevoerde terrariumdleren, artikelen over 
noodterrarla en zelf te vervaardigen verwarmings-
elementen (ze£r leerzaam en practisch!) uitbroe-
den van reptieleneleren, opkweken van jonge 
dieien, behandellng van terrarlumdieren, trans-
port. Evenals de 33 voorgaande kalenders: een 
prettlg bezit voor elke aquarium- en terrarium-
houder. — t.H. 

hoe anoeRen oveR ons ORQAAn denken 
Het lid de heer J. Burgers ult Tilburg schreef ons op 27 Maart, ongevraagd: ,,Ik kan niet anders 
doen dan een waarderend woord van lof te spreken over het maandblad van ..Lacerta". Ik zou 
Uever nog het woord maandblad laten wegvallen en er een ander voor In de plaats willen stellen. 
want beziet men de Jaargangen in zijn geheel. dan kan men niet anders zeggen dan weer een 
prachtig cultureel boekwerk lnzake herpetologie en terrarlumkunde rijker geworden te zijn, een 
boekwerk, dat gerust kan wedijveren met welk ander ook on dlt gebied. Temeer nog, daar dit is 
afgestemd op de practijk en voor mij meer betekent dan dorre theorle." 
Leden, waakt over uw bezit en komt op tijd uw flnanciele verplichtlngen na, opdat wij met ons 
culturele werk kunnen blijven doorgaan. En voor de nieuwe leden: er zijn nog complete Jaar-
gangen 6 en 7 verkrttgbaar voor slechts f 5,10 franco per post. Bestellen door te storten op post-
rekening 310551 ten name van A. T. Reijst, Hoogstraat 47, Koog a.d. Zaan, onze Bibliothecaris. 
U leest, hoe ons lid over zulk een complete jaargang denkt! 
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