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De verzorging van watersalamanders in de winter 
door J. B. ten Veen, Rot terdam 

In het September- en Octobernummer werd 
dit onderwerp van twee zijden bekeken. 
Daar ik vele jaren ervaring heb met water-
salamanders wil ik mijn mening hieraan 
toevoegen. Zover ik mij kan herinneren, heb 
ik nooit een gezond dier droog laten over-
winteren. Hoewel dit — oppervlakkig be-
keken — wel de meest natuurlijke manier 
lijkt, zijn hieraan toch enkele ernstige be-
zwaren verbonden. 
In het bijzonder is de veelbesproken winter-
kist in mijn ogen een onding, waarin ik 
nooit watersalamanders zou willen „op-
bergen". Ondanks onze beste bedoelingen 
is deze verzorging maar een betrekkelijke. 
In ons wisselvallig klimaat is nooit vast te 
stellen of onze dieren in dit verblijf (ge-
plaatst in een vorstvrije kelder) de juiste 
temperatuur zullen hebben om in een slaap 
of verdoving le vervallen en deze dan 4 d 5 
maanden, zoals in de vrije natuur, vol te 
houden. Is de temperatuur te hoog (en dat 
zal zij zijn in zachte winters) dan vervallen 
de dieren niet in de winterslaap en zullen 
in de kist rondscharrelen zonder voedsel te 
vinden. Het gevolg zal zijn een sterke ver-
magering welke zij dikwijls niet meer te 
boven komen, daar hun later de macht ont-
breekt om voedseldieren te grijpen en te 
verslinden. Ook voor andere dieren geldt 
dit. Zijn zij niet kerngezond dan zullen zij 
in deze donkere en dikwijls muffe om-
geving zeer snel in verval geraken. Willen 
wij de kist, die ideaal moet zijn wat ven-
tilatie, vochtigheidsgraad en temperatuur 
betreit (en hier ontbreekt dikwijls heel veel 
aan), iedere maand controleren, dan zijn 
wij genoodzaakt alles uit te pakken en de 
dieren stuk voor stuk te bekijken of ze nog 
geheel in conditie zijn. Doen wij dat niet, 
dan vinden wij vroeg of laat de eerste 

doodscandidaten of nog erger de reeds 
half vergane cadavers. Zo'n kist vormt een 
haard van besmetling, daar de salamander-
huid bijzonder gevoelig is voor ontste-
kingen (salamanderpest). Hoe gevaarlijk en 
besmettelijk deze ziekte is, heb ik bij hei-
haling ondervonden bij salamanders welke 
slechts tijdelijk in een vochtig terrarium 
waren geplaatst. 
Bovendien is nooit een tijd vast te stellen 
waarin de dieren moeten slapen. De natuur 
regelt dat zelf al naar mate de koude vroeg 
of laat invalt. Zo is ook het ontwaken af-
hankelijk van een vroeger of later verschij-
nen van mildere weersgesteldheid. Daarom 
vind ik het afkeurenswaardig te moeten 
lezen dat ongeveer half October de dieren 
in de winterkist moeten worden gedaan. 
Ik ga nog aitijd van het standpunt uit dat 
de kist in een koele kelder kan worden 
geplaatst. Maar hoevelen hebben zo'n kel-
der? In de steden bewonen zeer velen een 
etage-woning en moeten dan hun toevlucht 
zoeken tot een zijkamer of zolder. Ik heb 
enkele dagen het verschil in temperaturen 
opgenomen op mijn warande en zijkamer 
en kwam tot de volgende resultaten. Zon-
dag 3 December te 16 uur was het buiten 
2° C, in de zijkamer 10° C. Maandag, zelf-
de tijd, resp. 1 en 10° C. Een zeer groot 
verschil dus, waarmede men terdege reke-
ning dient te houden. In het voorjaar zullen 
de dieren dan ook veel vroeger ontwaken. 
Prompt worden zij dan door verschillende 
liefhebbers weer in een aquarium overge-
bracht. De sterk ingedroogde huid, waarop 
zich dikwijls stukken oude en niet afge-
stroopte vervellingen hebben vastgezet, 
laat geen of onvoldoende huidademhaling 
toe en het dier verdrinkt daardoor. 
Nu wil ik niet beweren, dat in het vrije veld 
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alle dieren goed door de winter komen. 
Ook daar sneuvelen veel oude en zieke 
dieren, vooral in zeer strenge winters, maar 
in onze kist is dit percentage toch bedui-
dend hoger, terwijl dit had kunnen voor-
komen worden. In een terrarium laten 
overwinteren is al niet veel beter en heeft 
hetzelfde eindresultaat. Ook daar kruipen 
de dieren weg om bijna niet meer voor de 
dag te komen. Ook daar dus een langzaam 
verkommeren en sterven. 
Hoe het dan wel moet? Mijn ervaring is 
de volgende. 
Men late de dieren in de winter in het 
aquarium waar zij, zolang de temperatuur 
voldoende hoog blijft (en dat is zeer lang) 
het gewone leven voortzetten. Wie verschil-

Grote watersalamander d" In voorjaarskleed. 

lende geschriften leest, zal telkens stukjes 
tegen komen waarin wordt gewezen op 
het voorkomen van salamanders onder het 
ijs. Ook in „Lacerta" werd reeds een paar 
maal van zo'n geval melding gemaakt. 
Hieruit blijkt, dat de dieren niet aitijd het 
water verlaten, maar er ook genoegen mee 
nemen het natte element gedurende langere 
tijd of zelfs duurzaam te blijven bewonen. 
Onze grote leermeester op dit gebied, Dr 
W. Wolterstorff, propageerde dit aquatiel 
houden dan ook waar en wanneer hij maar 
kon. Ik heb mij er ook aitijd goed bij be-
vonden. Men moet echter de dieren ook 
zoveel mogelijk ter wille zijn. In het aqua-

rium, waarin men hen overwinter!, behoort 
een flinke partij planten als tropisch 
Wateipest, Myiiophyllum en het inlandse 
Hoornblad. Door het grote drijfvermogen 
dezer planten worden de dieren in staat 
gesteld zich in de bovenste waterlagen op 
te houden en er te rusten, waarbij zij dan 
telkens atmosferische lucht kunnen inade-
men. Bovendien moeten op de oppervlakte 
enkele kurkeilandjes drijven opdat zij zich 
daarop geheel buiten het water kunnen 
begeven. Zorgt men hier niet voor, dan 
moet men er rekening mee houden, dat zich 
verdrinkingsgevallen kunnen voordoen, 
speciaal bij zwakkere exemplaren. Natuur-
lijk moet men doorgaan met voederen, 
waardoor de staarten breed blijven. Wor-

Foto: Lionel E. Day. A.R.P.S. 

den de staarten smaller (een bewijs van 
magerte door ondervoeding) dan kweekt 
men hongervormen, waarmede in het voor-
jaar niet gekweekt kan worden. 
Het voedsel moet bestaan uit rode mug-
genlarven, enchytraeen en zo mogelijk, 
vooral voor de grotere soorten, uit aard-
wormen. Zoals ik ergens las, zijn vliegen 
en meelwormen ongeschikt. Zij leveren veel 
chitine en zeer weinig voedsel. 
Op deze wijze gehouden kan men ook in 
de winter zijn liefhebberij voortzetten en 
daarvan genieten, hetgeen in een terra-
rium of winterkist niet het geval is. 
Zakt de temperatuur buiten en treedt er 
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strenge vorst op, dan kan men de dieren 
meer aan hun lot overlaten, echter er voor 
zorgdragend, dat de temperatuur van het 
water niet lager wordt dan 1 of 2° C. De 
dieren verstarren dan en krijgen nu hun 
natuurlijke rust. Dit is noodzakelijk, omdat 
het geheel onthouden van de winterslaap 
na enkele jaren tot onvruchtbaarheid leidt. 
Deze rust moet — indien mogelijk — een 
paar weken duren. Men voedert gedurende 
deze tijd natuurlijk niet omdat het voedsel 
toch niet wordt aangenomen. De overige 
wintertijd kan men benutten door zo krach-
tig mogelijk te voederen om in het voorjaar 
sterke dieren te hebben, of de jongere die-
ren zo groot mogelijk te krijgen. 
Heeft men de Oostelijke soorten zoals Tri-
turus pyrrhogaster (Japanse vuurbuik-
salamander) en chinensis (Chinese vuur-
buiksalamander) dan kan de temperatuur 

wat hoger worden gehouden. In dat geval 
late men de temperatuur niet onder 8° C. 
zakken. De gemiddelde wintertemperatuur 
moet dan 12 tot 15° C. zijn. Op deze hoogte 
heb ik nu een stel, waarbij de O dapper 
jaagt en de 9 door haar omvang de beste 
verwachtingen doet koesteren. Zakt de tem-
peratuur, dan zal ik, door verplaatsing van 
het aquarium naar een ander vertrek, pro-
beren het reeds begonnen proces verder 
voortgang te doen vinden. Men moet zich 
dus niet laten leiden door een methode, die 
verouderd of misschien zelfs schadelijk is. 
Het door mij gevolgde systeem, als boven 
omschreven, heeft mij en anderen aitijd 
volkomen bevredigd en is, gezien de hoge 
leeftijden welke de meeste mijner dieren 
bereikten, voor hen een zegen en voor mij 
een volkomen verantwoorde methode ge-
weest. 

Een persoonlijke waarneming van de Brughagedis 
Sphertodon punctatus Qrau, 

door Q. ]. C. Lems, Zeis t 
De in elk opzicht merkwaardige orde der 
Brughagedissen vertoont uiterlijk de ken-
merken van hagedissen, maar inwendig die 
van verschillende levende en uitgestorven 

De Brughagedis is een halve meter lang, 
het dier gelijkt op een leguaan, de kop is 
vierhoekig, aan het plompe lichaam zitten 
stevige poten en de staart is driekantig. 

Brughagedis 
Tekening: 
Th. J P. Cornelissen 

orden van tweeslachtige en kruipende die-
ren, met een aantal zeldzame eigenaar-
digheden. 
Van geologisch standpunt gezien, zijn het 
de oudste nog levende reptielen en de wei-
nige in Europa gevonden versteningen zijn 
zeer oud. De kleine orde met een geslacht 
en een soort nl. de Brughagedis of Sphe-
nodon heeft een kwadraatbeentje, dat door 
een brug onbeweeglijk met de schedel is 
verbonden, wervellichamen die voor en 
achter uitgehold zijn, haakvormige uit-
steeksels van ribben en een kraakbenig 
verlengstuk aan het borstbeen, dat tot aan 
het bekken. doorloopt. 

De kleur is groen en over kop, rug en 
staart loopt een kam van sterke stekels. 
Het gebit bestaat uit kleine, driehoekige 
tanden op de kaken en het gehemelte en 
twee snijtanden, die op bijtelvormige tan-
den van knaagdieren gelijken, op het tus-
senkaakbeen. 
De dieren hebben kenmerken van hagedis-
sen zowel als van schildpadden, kroko-
dillen, slangen en tweeslachtige dieren. 
De Brughagedissen kwamen vroeger tal-
rijk op Nieuw-Zeeland en de omliggende 
eilanden voor, maar zijn tegenwoordig bij-
na uitgestorven. De hoofdschuld daaraan 
hebben de natuuronderzoekers en de ver-
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zamelaars. Er werden hele expedities uit-
gerust om deze dieren — „levende fossie-
len" werden zij in die tijd genoemd — te 
vangen, terwijl de hoge prijs, die er voor 
werd betaald, een prikkel was voor de 
handel. Thans leven zij beschermd op de 
eilandjes en klippen van de Plenty baai 
aan de Noordkust, waar ik dan ook het 
voorrecht heb mogen hebben hen na zeer 
veel moeite en geduld te kunnen obser-
veren. 
Het zal m.i. evenwel niet lang meer duren 
of zij zullen tot het verleden gaan behoren. 
Over hun levenswijze is niet veel bekend. 
Mijn eigen tijd was le beperkt om mij ge-
heel aan het observeren van deze reptie-
len te wijden, daar ik slechts enkele dagen 
te Melbourne vertoefde uit hoofde van mijn 
functie als „Movement officer" bij de 
RAPWI, om contact op te nemen met de 
diverse vestigingsautoriteiten, in verband 
met de te evacueren ex-ge'interneerden. 
Met een patrouille-vaartuig — een zeer 
rank, mooi schip van de kustwacht — zijn 
wij des avonds omstreeks half zeven uit 
New-Castle vertrokken, dus even na zons-
ondergang en na ongeveer anderhalf uur 
kwamen wij op de plaats van bestemming 
aan. 
Ons groepje bestond uit vier man, van wie 
twee die in dit land geboren en getogen 
zijn en op de hoogte waren van alle moge-
lijke gevaren die ons daar konden bedrei-
gen en te veel zijn om op te noemen, o.a. 
de Grote Klapperkreeft of juister genoemd 
de Palmen- of Kokosdief (Birgus latro 
Herbst..) Deze kreeft heeft een grootte van 
een pasgeboren baby en bezit de capaci-
teiten om een mens met een „knijptang" 
een voet of been af te knijpen. Voorts 
wemelt het daar van de meest uit-
eenlopende soorten haaien en inktvissen. 
Maar om niet te ver af te dwalen van onze 
Brughagedis, zal ik me maar niet verder in 
de fauna verdiepen. 
Na ons verstopt te hebben in de struiken, 
hebben wij liggen wachten totdat de boot 
ons om tien uur weer kwam ophalen en wij 
weer onverrichter zake huiswaarts moesten. 
Dit heeft zich zo enkele malen herhaald, en 
juist toen ik het wilde gaan opgeven, kre-
gen wij aan een heel ander eind van het 
eiland, op het meest onverwachte ogen-

blik zo'n „levend fossiel" te zien. De flits-
foto, die er van gemaakt werd, is helaas 
door onvoorziene omstandigheden later op 
Java verloren gegaan. Op enige afstand 
van ons was een heuvel, licht begroeid 
vanwege de volkomen onvruchtbare zand-
grond. Hierin waren (evenals in de be-
schrijving van Brehm) lange holen, die van 
een soort daar veel voorkomende Storm-
vogels waren. 
In die gangen wonen de Brughagedissen. 
Al komen zij zo nu en dan overdag wel 
eens te voorschijn, toch zijn het bepaald 
nachtdieren, die pas in de schemering hun 
hoi verlaten om voedsel te gaan zoeken, 
dat uit insecten, wormen en slakken be-
staat. Met de vogels, die hen huisvesting 
verlenen, leven zij in vrede, al vergrijpen 
zij zich wel eens aan een der donsjongen. 
Van April tot Augustus komen zij nooit bui-
ten en gebruiken ook geen voedsel. Nu, uit 
een van deze holen kroop op dat geluk-
kiae moment een volwassen Brughagedis. 
Zeer behoedzaam liet zij zich naar beneden 
glijden, een kleine zandval achter haar 
aan, elke keer als zij een stukje naar om-
laag gleed. Tenslotte was het dier dan 
beneden en nu ging het onverwachts met 
een reuze vaart naar een in de buurt daar-
van gelegen kreekje, waar zij zich te goed 
deed aan het brakke water, dat veroor-
zaakt wordt door het doordringen van het 
zeewater door de poreuse koraalbodem. 
Bij dit drinken konden wij duidelijk waar-
nemen, dat de schedel van het dier niet 
draaibaar is door middel van een atlas en 
een draaier, maar wel dat de eerste daar-
op volgende wervels als zodanig dienst 
deden, om de kop toch enigszins een draai-
bare eigenschap te verlenen, hetgeen de 
indruk gaf, alsof dit heerschap een zware 
koude gevat had en de gevolgen daarvan, 
een stijve nek. 

Daar wij de dieren toch niet mochten van-
gen, besloten wij enige reactie-proeven toe 
te passen, welke meteen al in het water 
vielen, doordat onze gids — denkende dat 
wij kwaad in zin hadden — met een gil 
het dier opschrikte, dat zich niet bedacht, 
doch onverschrokken het kreekje over ploe-
terde en daardoor aan ons ontsnapte. 
En dit was dan alles wat ik ooit zelf van 
dit dier heb gezien. 

lets over Blanus Cinereus Vaud., 
de enige Europese Amphisbaenide 
Een der reptielen, die de verbinding vor-
men tussen de heroetofauna van Zuid-
Europa met die van Noord-Afrika, is de 
hagedis Blanus cinereus, de enige Euro-
pese amphisbaenide. 
Het verspreidingsgebied van deze hagedis 
beperkt zich tot het Iberisch schiereiland 
en haar levensgeschiedenis is, te oordelen 
naar de gegevens, waarover ik beschik, 
zo onvolledig, dat men zelfs niet weet of 

door Mario Fumagalli, Madrid 
zij zich vermenigvuldigt door middel van 
eieren, of dat zij, wat mij het meest waar-
schijnlijk voorkomt, ovovivipaar is. 
Deze blinde hagedis, gedegenereerd door 
haar ondergrondse bestaan, wordt in het 
Spaans genoemd „eslabon". Zij is, tenmin-
ste in Andalusie en Castilie, bij iedere 
arbeider, en, in het algemeen, bij ieder 
die op het land woont, bekend. 
Zoals haast elk dier met een slangachtig 
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Spaanse aardhagedlssen. Naar het leven getekend door Th. J. P. CarnBllssen 

uiterlijk, wordt zij door het volk als zeer 
giftig beschouwd. Men gebruikt er zelfs 
een spreekwoord, dat luidt: „Si te pica el 
eslabon coge el pico y el azadon" (als 
een ,,eslabon" je bijt, pak dan houweel en 
schop). Hiermede wil men tot uitdrukking 
brengen, dat in zulk een geval alle hulp 
moet falen en het beter is maar meteen een 
graf te delven, want de ongelukkige zal 
zeker sterven. 
Als ik soms een exemplaar met de hand 
opnam, verbaasde het de aanwezige lands-
lieden zo, dat ik hiervan geen enkel nadeel 
ondervond, dat sommigen hun ogen nau-
welijks geloven konden. 
In feite zijn er echter weinig reptielen zo 
volmaakt onschuldig als juist Blanus cine-
reus. Zelden tracht zij te bij ten en zelfs in 
dat geval ondervindt men geen hinder, 
daar de bek daarvoor veel te klein is. 
De aardhagedis is een typisch reptiel van 
het vlakke land, dat zachte, vochtige en 
losse aarde prefereert, waarin het zich, on-
danks de tere bouw, met gemak voort-
beweegt en waar het in overvloed wormen, 
larven van mieren en andere zachte insec-
ten, die zijn voedsel vormen, vinden kan. 
In die gebieden, die deze voorwaarden niet 
in zich verenigen, wordt zij zeldzamer, 
naarmate verder van een der bouwlanden 
en vlakten verwijderd. Men vindt haar soms 
aan de voet der bomen, in de humus, die 
zich in de door de bliksem of door ver-
rotting ontstane holten heeft verzameld. 
Voorts onder steenhopen, rottende vege-
tatie, kortom daar, waar zelfs in tijden van 
droogte een zekeie vochtigheid heerst en 
bijgevolg wormen en insecten te vinden 
zijn. 

In het terrarium is deze hagedis een der 
reptielen, wier verzorging — bij geschikte 
inrichting — weinig moeilijkheden biedt. Ik 
zal hier een beschrijving geven van de 
bak, waarin ik deze dieren houd. 

Aangezien de leeiwijze van deze hagedis 
hem normaal gesproken geheel aan het 
gezicht onttrekt, is zij minder geschikt voor 
het gangbare terrarium met opstaande, 
glazen wanden. Ik plaats ze derhalve in 
een grote, van binnen geglazuurde, aarden 
schaal, 30 cm hoog en met een middellijn 
van 70 cm. In de schaal strooi ik een laag 
gezeefde bosgrond van 10 cm dikte, waar-
van ik het oppervlak bedek met stukjes 
eikenschors, leisteen enz., terwijl ik het 
geheel goed met water bevochtig. Hiertoe 
gebruik ik een pulverisator van het type, 
waarmede D.D.T. veistoven wordt. Natuur-
lijk reserveer ik deze uitsluitend voor dit 
doel. 
Naar mijn mening moet de omgeving voor 
Blanus cinereus vochtig, maar niet nat zijn. 
De voorkeur voor een vochtige omgeving 
wordt duidelijk aangetoond door het feit, 
dat zij zich, geplaatst in een droog terra-
rium, waarin zich een bassin bevond, on-
der dit bassin verzamelden. Bovendien be-
vordert deze vochtigheid niet alleen een 
gunstig milieu voor het dier zelf, doch ook, 
dat het leven van de larven en insecten, 
die haar voedsel uitmaken, zich normaal 
kan ontplooien. Daarom is het nog beter 
een gedeelte, b.v. de helft, van het opper-
vlak te bedekken met een of meer gras-
zoden. In de graswortels immers bevinden 
zich aitijd vele kleine invertebraten, die 
slechts een minimum aan milieu-eisen stel-
len om zich in het terrarium net zo snel te 
vermenigvuldigen als in de vrije natuur. 
Het terrarium, dat ik voor deze soort ge-
bruik, biedt het voordeel, dat het ons te 
alien tijde veroorlooft de dieren te obser-
veren, door eenvoudig de stukjes schors 
of steen, die de oppervlakte bedekken en 
waaronder zij hun gangen en verblijfplaat-
sen hebben op te lichten. Soms, in het 
beschermend duister van de nacht, komen 
de aardhagedissen naar boven, langzaam 
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d e o p p e r v l a k t e van hun woning verken-
nend. 
Als men d e inhoud van het terrarium wil 
inspec teren , k a n men d e stukjes schors of 
s teen verwijderen en de gehe le inhoud op 
een s tevig stuk p a p i e r of iets dergelijks 
omkeren . Daa r in d e gezeefde a a r d e g e e n 
z w a r e b rokken kunnen zitten, d ie de dieren 
zouden kunnen b e s c h a d i g e n of doden , k a n 
dit k a r w e i zonder enig risico verricht 
worden . 
Misschien zou het in d e Noordelijke l a n d e n 
nuttig kunnen zijn de b a k met inhoud enige 
uren pe r d a g a a n de directe bes t ra l ing 
v a n d e zon bloot te stellen. Hier in Spanje 
d o e ik dit echter nimmer, a a n g e z i en de 
zon a l g a u w door ove rma t ige bes t ra l ing 
s c h a d e a a n de inhoud zou kunnen veroor-
zaken . In d e winter behoeft d e h a g e d i s 
g e e n s p e c i a l e ve rwarming , hoewel ik het 
beter acht de b a k niet a a n de buitenlucht 
bloot te stellen, omda t d e dieren daa r in 
geen vo ldoende , t egen koude beschermen-
d e verbl i j fplaatsen kunnen opzoeken, zoals 
in d e vrije natuur . Hierdoor zouden de die-
ren s c h a d e kunnen onderv inden, die fa taal 
kan zijn. 

Van 12 tot en met 20 Mel 1951 zal er te Hilver-
sum een grote tentoonstelllng van troplsche vis-
sen, reptielen en amphibieen worden gehouden 
onder auspicien van de plaatselijke vereniging 
..Psettus". Het ligt In de bedoeling op deze show 
een fraale stand, ..Lacerta" waardig, te doen in-
rlchten. Ons lid R. J. Munnig Schmidt, Vaartweg 
95, Hilversum wil met hulp van de overlge leden 
in Hilversum. Gooi en Eemland, iets mools op-
bouwen en vraagt hem te helpen. 
Hij verzoekt bovendien de leden in Nederland, 
die hem willen helpen met materiaal (terraria, 

Van het Januarlnummer. geheel gewijd aan de 
verspreidlng van de reptielen en amphibieen In 
Nederland, zijn 250 extra exemplaren aangemaakt, 
in brochurevorm, waarvan de paglna's apart zijn 
genummerd van 1 tot en met 20. Deze brochures 
zijn verkrijgbaar franco per post a / 0,50 per stuk, 
een prijs ver beneden de kostprijs. 
De opbrengst van deze 250 exemplaren moet de 
hoge kosten van de ultgave ten dele dekken. 
Daarom doet het Bestuur een dringend beroep 
op ieder lid om te trachten tenminste een bro-
chure, llever meer. aan de man te brengen. Het 
zal niet moeilijk zijn deze leerzame, fraal ge-
illustreerde brochure kwijt te raken aan H.H. 

In de tweede helft van Januari zijn de jaarver-
slagen van secretarls en pennlngmeester over het 
verenlgtngsjaar 1 October 1949 — 30 September 
1950 aan de leden toegezonden. 
Wij vertrouwen dat alle leden deze bescheiden 
met belangstelling hebben doorgenomen. Graag 
vernemen wij binnen een termijn van drie weken 

Indien voor ka t ten b e r e i k b a a r , verdient het 
a a n b e v e l i n g de b a k te b e d e k k e n met 
m e t a a l g a a s , a a n g e z i e n licht een a a n de 
opperv lak te komend dier verscha lk t k a n 
worden. 
Het b o v e n b e s c h r e v e n e , e e n v o u d i g e ter ra-
rium, da t zeer g o e d e resul ta ten heeft op -
ge leverd door het gemakke l i jke onde rhoud 
is bovendien , met d e n o d i g e wijzigingen 
ten a a n z i e n v a n vocht igheid enz., geschikt 
voor het houde n v a n a n d e r e soor ten a m -
p h i s b a e n i d e n en tiflopiden, zowel a l s in 
het a l g e m e e n voor al le rept ie len of amph i -
b ieen (Pelobates , Alytes etc.), d ie de d a g 
o n d e r a a r d s p l e g e n door te b rengen . 
Blanus c inereus , die zich door h a a r a n a t o -
mie, voor tbeweg ing , voorkomen en leef-
wijze to taa l ondersche id t v a n a l le a n d e r e 
Europese h a g e d i s a c h t i g e n , kan voor d e 
l iefhebber met werkelijk we tenschappe l i jke 
ins lag een zeer l e e r z a a m object zijn, da t 
tot het on tdekken v a n voor d e w e t e n s c h a p 
belangri jke n ieuwe feiten a a n l e i d i n g k a n 
geven. 
Madrid, 14 Juni 1950. 

Vert. R. van Iersel 

dieren. enz.), hiervan berlcht te geven. De be-
doeling Is dat een en ander In bruikleen wordt 
verstrekt. 
Het Bestuur steunt gaarne deze plannen want 
..Lacerta" heeft dringend goede propaganda nodig 
en kan nog wel wat nieuwe leden gebruiken! 
Het Bestuur hoopt dan ook dat de heer Munnig 
Schmidt overstelpt wordt met aanbiedlngen voor 
hulp en medewerklng. Vergeet niet een antwoord-
postzegel bij te voegen, want ook hij verleent 
belangeloos zijn medewerklng. 

blologen, leraren, docenten, studenten. blbllothe-
carlssen enz. 
Een mooie propaganda en tevens goede steun aan 
uw vereniging bereikt u wanneer u een exemplaar 
zelf aankoopt en dit gratis beschikbaar stelt voor 
Uw stads- of bijzondere bibliotheek. 
Nu kunt u 66k eens lets doen voor ..Lacerta"! 
Bestelllngen door storting van 50 cent op post-
rekening 310551 ten name van: A. T. Reijst, Hoog-
straat 47, Koog aan de Zaan, waarna franco toe-
zending volgt. 
Wanneer de 250 exemplaren zijn verkocht Is na-
levering absoluut ultgesloten. 

na ontvangst van de verslagen — overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 7 van onze statuten — of 
de Inhoud de goedkeuring kan wegdragen en of 
het beleld van de in deze verslagen genoemde 
functionarissen kan worden goodgekeurd. Bij 
geen berlcht wordt aangenomen. dat men stemt 
voor goedkeuring dezer verslagen. 

Een a a n t a l v a n deze door ons geimporteerde aardhagedissen werd ver leden jaar onder 
onze leden gedistribueerd. G a a r n e horen wij iets over de e rvar ingen met deze dieren. 
Indien er leden zijn, die g r a a g enkele v a n deze merkwaardige reptielen wensen te on tvangen , 
kunnen zij dit k e n b a a r maken, d a n zullen wij proberen er wederom een a a n t a l in te voeren. 

Red. 

Tentoonstelling van Aquaria en Terraria 

Brochure „Verspreiding \/ar\ reptielen en amphibieen in Nederland 

Jaarverslagen secretans en penningmeester 
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Imponeerhoudingen bij Amphibieen en Reptielen 
door I. Eibl, Wenen. Vertaald door A. T. Reijst 

Al mogen de afweerhoudingen van de rep-
tielen en amphibieen nog zo verschillend 
lijken, toch vertonen zij uit de aard der 
zaak gemeenschappelijke kenmerken. De 
verschijnselen van een reactie zijn: het zich 
opblazen, het op de achterpoten gaan 
staan, het bijten naar — resp. met de kop 
stoten naar — de vermeende tegenstander 
en verschillende woedegeluiden. Lichame-
lijke verschillen, die het dier groter doen 
schijnen dan het is, zijn bij amphibieen 
slechts bekend in de vorm van de huid-
plooi of de kam op de rug van de sala-
manders, terwijl deze verschillen bij de 
reptielen zeer veel voorkomen. 
Hieronder zullen wij met enkele voorbeel-
den op de diverse vormen der imponeer-
houdingen nader ingaan. Bij de Anura 
(kikvorsachtigen) treffen wij duidelijk tot 
uitdrukking komende afweerhoudingen 
aan, die hoofdzakelijk een „zich groter 
maken" ten doel hebben. Volgens de on-
derzoekingen van G. Hinsche („Afweer-
reacties bij de inlandse Anura"; Biol. Z. 
biz. 48) vindt men deze bij alle vertegen-
woordigers van inlandse Anura en worden 
zij door verschillende, duidelijk uitgespro-
ken, afzonderlijke reacties aangetoond. Een 
uitzondering vormt de nog te bespreken 
schrikhouding van de Vuurbuikpadjes, die 
de schrikkleuren van hun buik laten zien. 
Anura, waarbij de neiging tot vluchten in 
principe aitijd aanwezig is (bv. bij de kik-
vorsen), vertonen deze karakteristieke hou-
ding alleen maar wanneer het door een of 
andere oorzaak onmogelijk is nog te 
vluchten. De Gewone pad (Bufo bufo L.) 
geeft een mooi voorbeeld van het aanne-
men van een dreighouding. Tijdens de 2 
speciale reptielendagen van de natuur-
studieweek van „Lacerta" in Havelte in 
1949 hebben de leden van onze vereniging 
het moment beleefd, dat een ringslang juist 
een pad had aangegrepen en door de 
schrik het dier wederom uitspuwde, waar-
na het siachtoffer de hieronder be-
schreven stelthouding aannam. (lets derge-
lijks zal men wel zelden of nooit in de 
vrije natuur gewaar worden. Vert.) 
De reacties, die het beste door regelmatig 
opvolgende prikkels opgewekt en door 
optische prikkels nog verhoogd kunnen 
worden, bestaan uit opblazen van het 
lichaam, het krommen van de wervelkolom 
de intensiteit achtereenvolgens te vinden 
de kruin naar de aanvaller wordt gekeerd. 
Deze uitingen treden bij de zgn. „steiger-
houding" op. 
Bij toenemende opwinding wordt het 
lichaam op de stijf gestrekte ledematen 
opgeheven. Deze houding wordt de „stelt-
houding" genoemd. Zie figuur I. 
Het dier blijft niet passief in deze imponeer-
houding staan, maar gaat, wanneer het 

Figuur I. Tekening: M. Alberts-Rei|st 

blijkt dat dit- niet voldoende is om de te-
genstander af te weren, door stoten met 
de kop tot de aanval over. Ringslangen 
schatten van te voren de grootte van de te 
verslinden prooi. Daarom laten zij meestal 
padden, die deze stelthouding aangenomen 
hebben, links liggen en zeer zelden gaan 
zij in zo'n geval toch tot de aanval over. 
Gaan zij toch tot de aanval over, dan kun-
nen zij toch nog — zoals uit waarnemingen 
is gebleken — door kopstoten van de pad 
worden afgeschrikt en verdreven. Men zou 
hier dus reeds van een soort „gevechts-
klare houding" kunnen spreken. Tegelijk 
met deze houding komen bij de rugstreep-
pad (Bufo calamita Laur.) nog blaas- en 
sisgeluiden voor. 
De knoflookpad (Pelobates fuscus) stoot 
met wijdgeopende bek, luid schreeuwend 
toe. Voor zover zulks van buitenlandse 
soorten bekend is, treden bij deze padden 
dezelfde reacties op. 
Een heel eigenaardige houding vertonen 
de vuurbuikpadjes (Bombina bombina L.) 
en Bombina variegata L.). Verrast men zo'n 
dier of prikkelt men het mechanisch, dan 
neemt het de volgende houding aan: door 
het naar beneden en boven buigen van de 
kop en door een holrond buigen van de 
rug, krijgt het lichaam het aanzien van 
een bootje. Tegelijkertijd worden de voor-
poten met de naar buiten gekeerde hand-
palmen over de kop, resp. voor de ogen, 
geslagen. De achterpoten zijn tegen het 
lichaam aangetrokken. 
Door deze houding nu ligt het dier slechts 
met een deel van de buikzijde op de 
grond, terwijl het meer bij de kop gelegen 
deel van die buikzijde met de schutkleuren, 
evenals die van de handpalmen, zichtbaar 
wordt. Hierbij is het moment van verrassing 
vooral van betekenis. Het egaal grijze dier 
keert plotseling de geel (of rood) en zwart 
gekleurde buikzijde naar boven. Dit plot-
seling vertonen van schelle kleurcontrasten 
ter bescherming tegen aanvallers komt 
heel veel voor. Maar ook zonder het mo-
ment van verrassing is de uitwerking van 
de schutkleuren niet zonder betekenis. 
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Men denke slechts aan de zwart-gele 
kleuren bij de vuursalamanders (Salaman-
dra sal. sal. L.). Wanneer een dier al eens 
kennis heeft gemaakt met het giftige uit-
scheidingsproduct van de huidklieren, 
werken de schutkleuren van de Vuurbuik-
padjes zeer zeker als een waarschuwings-
teken. Op die manier werken kleur en 
eigenschap somen. 
Vergelijkende onderzoekingen bij andere 
Anura (G. Hinsche „Vergelijkend onderzoek 
naar de zg'n. reflex bij de Vuurbuikpadjes", 
Biol. Z. biz. 46) wezen uit, dat eenzelfde 
reflex als bij de vuurbuikpadjes, In dalen-
tot afzetten van spermatophoren en het 
is bij: de vroedmeesterpad (Alytes obste-
tricans Laur.), de bruine kikvors (Rana 
temporaria L.), de groene of waterkikvors 
(Rana esculenta L.) en Rana ridibunda Pal-
las, de gewone pad (Bufo bufo L.) 
Kikkers drukken zich, nadat zij in 't water 
zijn gevlucht, vast tegen de bodem aan, 
waarbij de rug min of meer holrond wordt 
gekromd en nemen dan met de voorste 
ledematen de voor vuurbuikpadjes zo ken-
merkende houding aan. Een dergelijke 
houding wordt ook aangenomen als het 
dier voor de winterslaap in de modder 
kruipt. Hinsche vermoedt daarom, dat die 

waarschuwingshouding van de vuurbuik-
padden zich ontwikkeld heeft uit een be-
schermingsreflex om de kop, resp. de 
ogen, tegen eventueel zinkende of op hen 
vallende voorwerpen te beschermen. 
Daarentegen zou hiermee weer in strijd 
zijn, dat deze beschermingsreflex bij soor-
ten, die zich aitijd ingraven, 't minst ontwik-
keld is (bij de gewone pad kon Hinsche 
een dergelijke houding alleen maar waar-
nemen na het aanbrengen van sneden 
achter de kleine hersenen), terwijl de zich 
slechts zo nu en dan ingravende soorten, 
zoals de kikkers, die houding al zeer dui-
delijk tot uiting brengen. Een verwonding 
door gezonken voorwerpen bij het inwoe-
len in de modderige bodem, komt mij toch 
al te onwaarschijnlijk voor, om dienten-
gevolge in de houding van de kikkers een 
beschermingsreflex te zien. 
Diep daarop ingaande onderzoekingen 
zouden daarvoor noodzakelijk zijn. Zonder 
twijfel echter heeft de afweerhouding van 
de vuurbuikpadjes ten doel de waarschu-
wingskleuren te tonen, hetgeen vooral 
duidelijk blijkt, wanneer het dier zich bij 
plotseling schrikken op de rug werpt. 

Wordt vervolgd 

Oude jaargangen bijna opi 
Wie nog een complete jaar-
gang 6 van ons maandblad 
wil hebben moet er vlug bij 
zijn want er zijn nog maar 
. . . 2 exemplaren voorradlg! 
Van Jaargang 7 is nog vol-
doende voorraad, nl. 31 ex. 
maar van jaargang 8 raakt 
de voorraad ook snel op. 
Slechts 13 kopers kunnen er 
nog van profiteren. Ge-
lnteresseerden, talmt dus 
niet langer en bestelt! 

Jaargangen worden franco toegezonden na stor-
ting van / 5,10 op postrekening 310551 t.n.v. A. T. 
Reijst, Hoogstraat 47, Koog aan de Zaan. 

Ten behoeve van het Museum van Ondenvijs, 
Hemsterhuisstraat te 's-Gravenhage vraagt de 
heer J. Th. ter Horst, Vler Heemskinderenstraat 
159, 's-Gravenhage een volwassen klauwkikvors 
(Xenopus laevis), man. Gaarne aanbiedlngen met 
prljsopgaaf. 

Ons lid M; J. Janssens, Brechtsebaan 910, Schoten, 
Post: Brasschaet (Belgie) lmporteert in de laatste 
tijd regelmatig allerlei kleine en grote dieren, ook 
reptielen uit Belgisch Congo. 
Wenst te ruilen met andere dieren. Hem lnteres-
seren vooral Indische reptielen, zoals baby-kroko-
dillen, waterschlldpadjes en slangen. 

Wie kan de redacteur helpen aan oude klap-
camera 9 x 12 of klelnere maten, llefst met lens, 
voor de sloop en andere donkere-kamer-benodigd-
heden? Voor nieuwe spun en te knutselen In ver-
band met fotograferen o.a'. van terrariumdieren, 
Wie inspecteert eens de oude rommelkast? Alles 
wordt In dank aanvaard. Zenden aan J. Th. ter 
Horst, Vier Heemskinderenstraat 159, 's-Graven-
hage. 

V r a a g e n a a n b o d 
Ruilrubriek 
Mededelingen worden gratis 
opgenomen. ZIJ moeten 
ulterlijk de lOe van de 
maand in het bezit zijn van 
de redacteur om te kunnen 
worden opgenomen In het 
nummer van de daaropvol-
gende maand. 
Ons lid K. Delleman, Pleter 
Borstraat 28, 's-Hertogen-
bosch, heeft beschlkbaar 

1 N.A. slerschildpad (waterschlldpad), pantser-
lengte plm. 8 cm. Prijs slechts / 5,—. De opbrengst 
komt ten goede aan de verenlglngskas (hartelijk 
dank. Red.). 
Genoemd lid vraagt toezendlng van voedsel voor 
zrjn 4 Anolis carolinensls. Wie helpt hem? 
Ons lid Fr. de Graaf, Van Lenneplaan 33, Hilver-
sum ontvangt graag aanbiedlngen van alle sala-
mandersoorten en -varleteiten tegen blllijke ver-
goedlng. Indien op een aanbieding geen ant-
woord wordt gegeven Is reeds voorzlen in de be-
hoefte. 
Ons buitengewoon lid Koninklijk Belgisch Instl-
i uui voor Natuurwetenschappen, Vautlerstraat 31, 
Brussel 4 (Belgie) vraagt ter overnemlng de vol-
gende ontbrekende nummers van ons orgaan: 
Jrg. 1 No's 1 en 7; Jrg. 2 No's 1 en 6; Jrg. 3 
No's 1 (Jan! '44) en 5 (Mel '44), gecomb. No. 
10/11 Nov./Dec. '45; Jrg. 8 No. 1. Wie zendt dit 
museum de aan hun jaargangen ontbrekende 
nummers? 
Ons lid J. C. Scholten, Borsenburgplein 16 HI, 
Amsterdam-Zuid. vraagt een paartje Roodkeel-
anolissen te koop. 
Ons lid W. G. C. Onstenk, St. Jacobstraat 5, 
Maastricht vraagt ter overname buitenlandse 
salamanders en axolotls. 
Adreswijziglng. 
Ons bestuurslld Th. J. P. Cornelissen is verhulsd. 
Zijn nieuw adres luidt: Pleiadenstraat 146, Haar-
lem. 
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