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Eenmansexpeditie naar Zuid-Frankrijk 
door P. J. Kuiiten, Chef Insectarium en Terrarium van 
Ouivehands Dierenpark, Rhenen op de Qrebbeberg. 

Van 23 Mei tot 5 Juni 1951 maakte ik, in 
opdracht van Ouwehands Dierenpark te 
Rhenen, een vangexcursie naar het Zuiden 
van Frankrijk, om er een aantal insecten 
en reptielen te zoeken voor het insectarium 
en terrarium. 
De reis ging over Amsterdam, Parijs, Tou-
louse, Narbonne en Perpignan naar Arge-
les-sur-Mer in het departement Pyrenees-
Orientales in het uiterste Zuiden van 
Frankrijk. Vooral de rit van Toulouse tot 
Argeles was zeer interessant. Steeds meer 
kreeg het landschap een mediterraan 
karakter: oleanders, cypressen, Pinus ha-
lepensis, agaven, cacteeen, palmen en 
rijstvelden gaven er een heel ander aan-
zien aan, dan wij het in Nederland gewoon 
zijn. 
Argeles is gelegen in de laagvlakte van 
de Massane, een uit de Pyreneeen komend 
riviertje; het ligt 2 km van de zee en 3 km 
van de eerste bergen. Direct buiten het 
dorp begint het terrein echter al wat te 
glooien. Het voornaamste product van de 
streek is de wijn. Wijngaard na wijngaard 
strekt zich uit over de bruine, steenachtige 
hellingen en het is op de muurtjes tussen 
de tuinen, dat ik de meeste reptielen 
gevonden heb. 
Ook de rietkragen langs de beekjes zijn 
goede vindplaatsen. Het riet is er ongeveer 
5 6 6 meter hoog en de Stengels hebben 
vaak een doorsnede van 3 cm. Wat verder 
van het dorp ai liggen enkele eikebossen, 
vnl. bestaande uit kurkeiken, terwijl de 
hellingen daar begroeid zijn met „maquis", 
een mengelmoes van allerlei struiken, zoals 

Cistus, bremsoorten, jeneverbes, mimosa 
en braam. Opvallend is de bloemenrijkdom 
van „maquis", muurtjes en wegranden. 
Vele soorten vlinderbloemigen, distels, 
margrieten, papavers, Lathyrus (onze sier-
erwt) lokken tienduizenden bijen en vlie-
gen. Het meest opvallend voor de Noorder-
ling zijn echter de cacteeen (Opuntia) en 
agaven, die er „zo maar" in het wild 
groeien op steile hellingen, langs wegen 
en beken. 
De fauna was er al even rijk als de ilora. 
Jammer, dat er zich de eerste dagen door 
het koude en gure weer niet veel dieren 
lieten zien. Zoogdieren zag ik er in 't wild 
helemaal niet. Enkele interessante vogels 
waren de arend, de raaf en de hop. Enige 
dagen zonneschijn waren echter voldoende 
om ook reptielen en insecten uit hun 
schuilplaatsen te lokken. 
Parelhagedissen (Lacerta lepida) waren er 
nogal wat; erg schuw, vooral de oudere, 
dus meer ervaren exemplaren. Zij waren 
op allerlei plaatsen te vinden; ik vond ze 
op een vuilnisbelt, op het kale, open 
strand, langs wegranden en op het kerkhof 
(voor lieihebbers van een milieuterrarium 
dus keus genoeg!). Hun meest gelieide 
woonplaatsen waren echter de, uit losse 
stenen opgestapelde, muurtjes tussen de 
wijngaarden. Op en langs deze muurtjes 
groeide een wildernis van braam, distel, 
roos, grassen, lathyrus, cactus, enz. en men 
begrijpt, dat dit veilige plekjes waren voor 
de parelhagedissen. Toch heb ik er, met 
veel voorzichtigheid en geduld, tien kunnen 
vangen. Enige exemplaren waren longer 
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Larve van de Helmbidsprlnkhaan 
(Emputa egena Charp.) 

r.KuvrtM . 

Alle figuron lets vergroot. 

dan 55 cm. De ielste middagzon meden ze, 
maar verder waren ze de hele dag op de 
zonnigste plekjes te vinden. Het voedsel 
bestond — te oordelen naar de resten in 
excrementen — in hoofdzaak uit gouden 
torren, hommels, mieren, grote houtbijen 
(Xylocopa), sprinkhanen en veenmoll in 
(Gryllotalpa). 
Smaragdhagedissen (Lacerta viridis) waren 
er weinig. Slechts een exemplaar heb ik 
gezien en ook gevangen. Het was een 
prachtig O en het zat in de schaduw op 
een muurtje. Ook muralis was er verre van 
algemeen; ik heb er althans slechts twee 
stuks van gezien en een gevangen. 
Heel wat talrijker, ja wel het meest alge-
meen van alle reptielen, was de Algerijnse 
zandloper (Psammodromus algirus). Op 
ieder wijngaardmuurtje huisden enkele 
exemplaren. Door hun enorme vlugheid en 
soepelheid kostte het heel wat moeite er 
een aantal van bij elkaar te krijgen. De 
vangst bestond uit zandlopertjes van enige 
maanden, een troepje oude, gehavende 
mannetjes en daartussen enige prachtig-
gave, volwassen dieren. Ook de Spaanse 
zandloper (Psammodromus hispanicus) 
kwam er voor. Van dit zeer kleine hage-
disje heb ik slechts een exemplaar gezien 
en gevangen. Het liep met een werkelijk 
ontzagwekkende snelheid voor mij uit op 
het kale strand en zelfs daar was het nog 
moeilijk, het watervlugge ding te pakken 
te krijgen. 
Een aardig diertje was de muurgecko (Ta-
rentola mauretanica) *), die in klein aantal 
te vinden, maar door zijn schuwheid en 
vlugheid niet te vangen was. Zij huisden 
in pas opgeworpen steenhopen, waar de 
holten tussen de stenen nog niet opgevuid 
waren met planten en humus en waar zij 
dus een prachtige schuildoolhof ter be-
schikking hadden. 

Negen van de tien slangen, die ik er waar-
nam, kon ik vangen. Het waren vier soor-
ten: Elaphe longissima, de Aesculaapslang; 
Elaphe scalaris, de Trapslang; Malpolon 
monspessulana, de „Eidechsennatter" en 
Tropidonotus viperinus, een lamilielid van 
onze ringslang. Met uitzondering van vipe-
rinus, die voornamelijk moerassen en 
poelen bewoont, werden alle slangen op 
steenhopen en droge hellingen gevangen, 
waar zij zich in de zon lagen te koesteren. 
De twee Elaphe longissima waren meer 
dan 1,60 meter lang. Vipera aspis ben ik 
niet tegengekomen, hoewel zij spaarzaam 
in het bezochte gebied moet voorkomen. 
Door het koude weer waren de vlinders 
nog niet in grote hoeveelheid op de 
wieken. Alleen distelvlinder, koolwitje an 
kolibrievlinder (Pyrameis cardui, Pieris 
brassicae, Macroglossum stellatarum) wa-
ren, als de zon maar een klein beetje 
scheen, overal druk aan het honingzuigen. 
Geweldig was het aantal wespen, bijen, 
vliegen, wantsen en kevers. Alleen de 
laatste twee groepen heb ik verzameld. 
De wantssoort, die ik voor het insectarium 
graag wilde hebben — de rood en zwart 
gestreepte zeebrawants (Graphosoma ita-
licum) was echter de eerste dagen niet te 
vinden. Het zijn diertjes die erg van zon 
en warmte houden. Toen die beide er 
waren vond ik ze dan ook in voldoende 
aantal, zuigend aan twijgen van eiken en 
kamperioelie. 
Een flinke hoeveelheid kleine verwanten 
van de gouden tor (Oxythyrea funesta en 
Epicometis hirta) vond ik, gedurende de 
bewolkte dagen, slapend op allerlei bloe-
men. Bij zonneschijn echter vlogen zij druk 
op deze bloemen en op die van de Cistus-
struiken. Hierop vond ik ook gouden 
torren, kopertorren en zwarte rozenkevers 
(Cetonia aurata, Potosia cuprea en P. 
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Volwassen . van de Treksprlnkhaan 
(Anacrldlum aegyptium) 

r.Kuy-TBrt is-v| 

Duldelljkheldshalve zijn alleen de 
linkerpoten en -sprleten getekend. 

morio). Het was een prachtig gezicht, de 
witbloeiende, sterk geurende Cistus met 
enkele groengouden kevers veel bijen en 
vliegen, in de vroege, maar toch al warme 
zonneschijn. Nog een vierde soort van de 
grotere Cetoninen, de groenbuikige goud-
tor (Potosia affinis) kwam er voor. Om deze 
te vangen moest ik echter in eikebomen 
klimmen en de kevers dan stuk voor stuk 
met het vlindernet wegvangen van de 
uiterste topjes van de takken, waar zij zich 
zaten te zonnen en van de eikebloesem 
aten. Leuk was het, toen ik op een gewon-

Reuzenkelderkever 
(Blaps pyrenaea) 

de eik — waar wat sap uit sijpelde — alle 
vier laatstgenoemde soorten bijeen vond. 
Op de strook grond tussen het zandige 
strand en strandweg waren, onder diverse 
zoutplantjes, vele kevers, bijna alien be-
horend tot de Tenebrionidae (Tentyria, 
Dendarus, enz.) te vinden. Leden van deze 
familie vond ik ook binnenshuis in kelders 
onder stenen, kisten en dergelijke. Het 
waren twee soorten kelderkevers (Blaps 
spec, en B. pyrenaea). 

Niet alleen kevers, maar ook rechtvleuge-
ligen, nml. kakkerlakken waren er binnens-
huis te vinden; het waren de beruchte 
keukenkakkerlakken (Blatta orientalis), die 
in ons zindelijke landje niet vaak meer 
gevonden worden. Ook buiten waren er 
rechtvleugeligen, alhoewel de eigenlijke 
sprinkhanentijd in Juni (en in dit koude 
jaar nog wel later) begint. Een kennis van 
mij, die vorig jaar deze streek bezocht, 
kwam op plaatsen, waar enige honderden 
sprinkhanen (Calliptamus, Oedipoda, Oe-
dalus) per m2 te vinden waren. Nu waren 
zij er ook wel talrijk, maar nog pas enige 
dagen oud en dus nog erg klein. Wat 
grootte betreft, spande de Egyptische trek-
sprinkhaan (Anacridium aegyptium) de 
kroon. Wijfjes van 8 a 9 cm waren geen 
zeldzaamheid. De dieren waren echter 
uiterst moeilijk te vangen. Zij hadden pre-
cies de kleur van de bruingrijze bodem en 
men zag ze meestal pas, als ze wegvlogen. 
En vliegen konden ze best. Soms streken 
ze meer dan honderd meter verder pas 
weer neer, ergens tussen de wijnstokken. 
Met het net heb ik er toch een aantal van 
kunnen vangen. Het is jammer, dat de OO* 
enige dagen na de copulatie in het Insec-
tarium doodgegaan zijn; de QQ zullen nog 
wel enige tijd in leven blijven, tot zij al 
hun eitjes gelegd hebben. Juist vanmiddag, 
terwijl ik dit schrijf, zijn zij met leggen 
begonnen. 
De rest van de buit bestond onder meer 
uit bidsprinkhanen (Empusa egena), grote 
mieren (Camponotus cruentatus) en wijn-
gaardslakken (Helix pomatia, ras: petit 
gris). Verder vond ik onder stenen nog 
enkele reuzenduizendpoten (Scolopendra 
spec?) van wel 12 a 13 cm. Het was een 
warm werkje om ze te zoeken, want ze 
zaten onder zware keien op steile, zonnige 
en droge bergheliingen. 

Op de terugreis naar Nederland bezocht 
ik de dierencollectie in de Jardin des 
Plantes te Parijs. Ik werd er zeer welwillend 
ontvangen en men stond er mij enige 
mooie Airikaanse kevers en Mexicaanse 
kakkerlakken (Blabera) af. 
De meest opvallende dieren in Insectarium 
en Terrarium waren: twee Phelsuma mada-
gascariense (Daggecko), een Chamaeleon 
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pardalis van het eiland Reunion, een col-
lectie Afrikaanse Pythons, ratelslangen 
(Crotalus horridus), kolibrie'tjes, reuzen-
schildpadden en diverse woestijnwaranen, 
vogelspinnen en schorpioenen, wat woes-
tijnkevers (Anthia) uit Algerije en enige 
jonge West-Afrikaanse krokodillen (Osteo-
laemus). 

Voor dat u echter deze Parijse collectie 
gaat bezichtigen, verwacht ik u in het 
insectarium en terrarium in Ouwehands 
Dierenpark, waar ik u gaarne nog het een 
en ander over mijn vangsten in Frankrijk 
zal vertellen. 
*) Deze Muurgecko is momenteel verkrijg-
baar bij onze Importdienst a / 2,50 per stuk. 

Een blauwe Kikv/ors 
De heer V. van der Goot uit Alkmaar 
schreei ons als volgt: 
„Gedurende een excursie van de aideling 
Eindhoven van de Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie naar de visvijvers van 
Bergeijck, nog geen kilometer schat ik van 
de Nederlandse grens — maar op Neder-
lands grondgebied — vonden wij te mid-
den van een populatie van de Groene 
kikker (Rana esculenta) een blauwe kik-
ker. Wij zagen slechts een exemplaar, 
hetwelk gevangen werd en nu in mijn 
aquarium verblijft. 
De bewuste kikvors is geheel blauw, welke 
kleur normaal wisselt van intensiteit naar 

gelang de belichting, en bezit voor zover 
ik kon nagaan de normale kenmerken van 
een Groene kikvors. Slechts op een klein 
plekje voor op de rug is het dier groen 
van de kleur van een Groene kikker, ver-
der normaal vlekkentekening en rugstreep. 
Gaarne zou ik van een uwer lezers ver-
ne-men, of er meer van zulke vangsten 
bekend zijn. Op het Zoologisch Museum 
te Amsterdam waren dergelijke kikvorsen, 
o.a. aan Prof. Engel, die hem gezien heeft, 
onbekend". 
Welk „Lacerta"-lid heeft hierop commen-
taar? 

Noord-Amerikaanse Sierschildpadden in de tuinvijver II 

Na In mijn artikel In het Juni-nummer 
mijn ervaringen te hebben weergegeven 
met een aantal Water- en moerasschild-
padden in de vijver van mijn openlucht-
terrarium, vervolgen we het verhaal met 
de ervaringen, opgedaan in het jaar 1948. 
April 1948 kwamen de schildpadden bij 
zonnig, zacht weer weder in de vijver, waar 
het lieve leventje als in 1947 opnieuw be-
gon. Alleen ging dan nu, zoals reeds 
medegedeeld, de tweede klein geblevene 
Troostii te gronde en verdween later in 
de voorzomer ook die mooie oranje-rode 
Pseudemys. 
Deze zomer was, zoals u alien welbekend, 
lang niet zo mooi als die van 1947 en dik-
wijls vrij koud, zodat dan de watertempe-
ratuur in de vijver vaker onder de 15 gr. C 
was als daarboven. Ook dit scheen voor 
de dieren niet schadelijk te zijn, want be-
halve de twee reeds genoemde dieren, 
bleven de anderen gezond, levenslustig en 
vraatzuchtig. Alleen vertoonden zij zich wat 
minder en waren ze veel schuwer. Ze ble-
ven op de koude dagen meestal in het 
diepere gedeelte van de vijver. De ene 
overgebleven Pseudemys liet zich nog het 
meest zien en was ook lang niet zo schuw, 
terwijl de Pseudemys troostii en de Emys 
orb. orb. (deze laatsten hadden de winter 
onder het ijsdek in de modder van de vijver 
prachtig doorstaan) zich veel minder ver-
toonden. Als er echter wat te eten viel, 
waren alien, hetzij koud of mooi weer, er 
bij. Daarvoor was het al voldoende, als ik 
met een stokje op het water kletste, dan 

door A. Th. Reu,st, Koog aan de Zaan 
kwam de een na de ander naar mij toe 
om met z'n aandeel in de buit zo spoedig 
mogelijk naar het midden van de vijver te 
verdwijnen. 
Zo ging ook deze slechte zomer 1948 voorbij 
en kwamen de dieren nu reeds half Sep-
tember weer op de badkamer in het terra-
aquarium, nadat ik ze eerst weer aan een 
meting onderworpen had, want de dieren 
waren zienderogen gegroeid. Een had het 
tot een pantserlengte van 82 mm gebracht 
en de anderen resp. tot 80, 77 en 72 mm, 
terwijl de Pseudemys het slechts tot 67 mm 
kon brengen. 
Het terra-aquarium mat 65 x 35 cm en 30 cm 
hoogte, waar boven nog een rechtstandige 
kap van 20 cm hoogte. In de winter '47—'48 
had ik voor landgedeelte een Verkades-
blik genomen met aan de ene zijde een 
schuin in 't water aflopende er aan vast-
gesoldeerde kant. Deze doos werd eerst 
aan alle zijden met vloeibaar pek over-
goten en voor dat dit pek koud en hard 
geworden was, bestrooid met kleine kie-
zelsteentjes, zodat het uiterlijk enigszins 
het voorkomen van een rots kreeg en de 
schuine zijde voor de dieren gemakkelijk 
te beklimmen was. In die doos kwam zand 
en daarop een plak mos met er in een paar 
plantjes. Dit bleek, al stond het in 't begin 
nog zo aardig, toch zeer onpractisch te 
zijn, want ten eerste werden het mos en de 
planten spoedig vertrapt en gingen toen 
verrotten, en ten tweede sleepten de die-
ren het vergane mos met aarde en planten 
in het water, dat daardoor nog sneller vui] 
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m re it. 
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Vijver en openluchtterrarium voor schildpadden 

werd. Ik heb daarom al gauw mos en plan-
ten verwijderd en in plaats hiervoor een 
laag grove kiezel bovenop het zand ge-
legd. Door dit landgedeelte, hetwelk onge-
veer 1/3 van het aquarium in beslag nam, 
was de waterstand niet hoger dan 15 cm 
en bleef er voor de schildpadjes niet veel 
ruimte over om te zwemmen. 
In de herfst 1948, toen ze er weer in zouden 
komen, heb ik dit terra-aquarium geheel 
anders ingericht; het werd eigenlijk zuiver 
een aquarium met slechts aan de ene zijde 
een dik stuk kurkschors, waarop de dieren 
dan konden zitten en zich zonnen. Het was 
op de watervlakte neergelegd, bij wijze 
van landgedeelte. 
Thans konden de dieren in het geheel ge-
vulde aquarium naar hartelust zwemmen 
en was het ook leuk om te zien, hoe ilink 
ze met hun zwemvoetjes paddelden, daar-
bij steeds maar bedelend om voedsel, zo-
dra ik mij maar in de badkamer vertoonde. 
Ik geloof zeer zeker, dat de dieren door 
hun verblijf des zomers buiten, waardoor 

ze dan de levengevende zonnestralen zon-
der hinder ontvangen kunnen, sterk en 
gezond blijven en dat ze dan geschikt zijn 
om de winter binnenshuis in het terra-
aquarium door te brengen — terwijl men 
van de andere kant weer, door dit winter-
verblijf in een aquarium, ze prachtig in 
hun doen en laten kan waarnemen. 
Zo zag ik vaak iets heel leuks bij deze 
dieren. Of het hier nu reeds een uiting van 
liefdesbetuigingen betrof bij deze jonge 
dieren, is zeer de vraag en kan ik me ook 
haast niet voorstellen. Zij zaten dan op de 
bodem van het aquarium met de punten 
van de neuzen tegen elkaar. De ene (het 
vrouwtje?) had kop en voorpoten iets inge-
trokken, terwijl de andere (mannetje?) de 
kop meer naar voren en de voorpoten zij-
waarts langs de kop uitgestrekt har, met 
de onderzijde van de voeten naar buiten 
gekeerd. Deze voeten nu werden dan snel, 
als een waaier heen en weer bewogen. Tot 
verdere lieidesuitingen kwam het echter 
niet. (Wordt vervolgd) 

Genezing van een kaakv/erzwering bij Lacerta viridis L. 
door R. van Iersel, Den ttaag 

In het voorjaar van 1948 ontving ik door 
middel van de Importdienst een paartje 
Lac. viridis. Het waren gezonde, krachtige 
dieren. 
Enige weken na ontvangst constateerde ik, 
dat het wijfje, een mooi ontwikkeld exem-
plaar van 32 cm lengte, moeizaam at. Bij 
nauwkeurige beschouwing zag ik, dat zich 

in de onderkaaksrand enige etterachtige 
bultjes bevonden, waardoor het kauwen 
zeer bemoeilijkt werd en waarvan het dier 
klaarblijkelijk pijn ondervond. Nog enige 
tijd later werd de onderkaak zeer dik. 
Mijn schoonvader, die E.H.B.O.-er is en die 
met een zekere wellust splinters verwijdert, 
steenpuisten behandelt, enzovoort, kon niet 
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nalaten het dier uit de bak te halen en te 
zien, wat er aan scheelde. Een zwart 
puntje stak uit de gezwollen onderkaak. 
Met een pincet hebben wij hieraan getrok-
ken en een tamelijk dikke splinter werd 
verwijderd. Deze splinter bestond vermoe-
delijk uit veretterd been. Hij was van een 
doorschijnende, korrelige substantie. 
Na deze operatie ontstond een tamelijk 
diepe en wijde opening, die zorgvuldig 

Het phijsiologisch bloedvolume 

Weet u wat het physiologisch bloedvolume 
— en hiermede bedoelen wij het volume 
van het bloed, dat in de bloedvaten cir-
culeert — van uw kikkers, salamanders, 
slangen of hagedissen bedraagt? 
Het is namelijk zo, dat niet al het aan-
wezige bloed door de bloedvaten circuleert. 
Een zeker kwantum bloed blijft in reserve 
en komt pas in de bloedbaan bij grote 
inspanning van het dier; het voornaamste 
reservoir is de milt. 
Er zijn verschillende methoden om het cir-
culerende bloedvolume te bepalen. Ik wil 
er hier een aantal in het kort aanstippen. 
Allereerst de methode van Welcker, die 
met slachtdieren werkte. Hij tapte van het 
levende dier 1 cc bloed af en verdunde 
dit 100 maal. Zo verkreeg hij een vocht 
van een helderrode kleur, dat hij als stan-
daardvloeistof nam. Daarna liet hij het 
betreffende dier slachten en ving al het 
bloed nauwkeurig op. Toen er geen bloed 
meer kwam werden de bloedvaten door-
gespoten met een zoutoplossing. Evenzo 
werd de milt, die tot een brij was gemaakt, 
met een zoutoplossing gespoeld. Al het 
opgevangen bloed werd nu zo lang ver-
dund totdat de kleur gelijk was aan die 
van de standaardvloeistof; het honderdste 
deel van de zo ontstane hoeveelheid was 
dan het bloedvolume. 
Toch bepaalde hij op deze wijze niet ge-
heel juist het physiologisch bloedvolume, 
omdat hij ook de milt in de proef betrok. 
Zijn uitkomsten bleken echter aardig te 
kloppen met later gevonden waarden. Hij 

Smaragdhagedis Lacerta viridis 

werd gereinigd en met een om een lucifer 
gerold watje met mercurichroom ontsmet. 
Onze hagedis was kennelijk opgelucht. 
Inmiddels waren de etterachtige bultjes 
in de kaakrand verdwenen. 
De volgende dag at zij weer normaal. Na 
de — goed doorstane — winterslaap van 
October tot eind Februari was de onder-
kaak nog steeds dik. Wij noemden het dier 
daarom steeds „de scheefkaak". Begin Juli 
echter zag ik, dat de dikte zienderogen 
s!onk. De schubben stonden overeind en 
waar de holte geweest was, bleek deze 
geheel dichtgegroeid en bedekt met een 
dun, grijs vlies. Nog enige dagen later 
hadden zich de schubben over de plek 
heen gelegd en nu is van het hele geval 
niets meer te zien dan een klein, lang-
werpig litteken, dat niet door de schubben 
wordt bedekt. De onderkaak is thans weer 
geheel normaal en de „operatie" kan als 
gelukt worden beschouwd. 

van Reptielen en Amphibieen 
door H. Bruggeman, Hilversum 

vond op deze manier (hij maakte namelijk 
gebruik van de lijken van terechtgestelde 
misdadigers), dat het physiologische bloed-
volume van de mens ongeveer een der-
tiende van het lichaamsgewicht zou zijn, 
wat neerkomt op 5 6 6 liter. 
Een tweede methode is die van Grehaut 
en Quinquaud. Zij werkten met koolmon-
oxyde (CO). Het proefdier lieten zij lucht, 
die gemengd was met een weinig koolmon-
oxyde van een bekend gehalte, uit een 
bepaalde ruimte inademen, zo lang tot alle 
CO door hem opgenomen was. Het orga-
nisme leed dus aan een vrij geringe 
„kolendampvergiftiging". Vervolgens nam 
men een monstertje bloed af en bepaalde 
hoeveel CO zich bevond in 1 cc daarvan. 
Het gehalte van de opgenomen CO was 
bekend, zodat op deze manier zuiver het 
physiologische bloedvolume bepaald kon 
worden. Deze werkwjjze is dus verre te 
verkiezen boven die van Welcker, ten 
eerste omdat het dier nu niet behoeft te 
worden opgeofferd, terwijl in de tweede 
plaats het „stilstaande bloed" buiten be-
schouwing blijft. 
Een derde manier is die, welke door de 
Amerikanen Kennedy en Millikan is uit-
gewerkt. Deze werkwijze is nog slechts een 
tiental jaren oud. Hierbij spuit men intra-
veneus (d.i. in een ader, meestal in de 
halsader) een hoeveelheid kleurstof in. 
Men wacht daarna ongeveer tien minuten. 
In die tijd heeft de kleurstof zich gelijkelijk 
over het bloed verdeeld. Vervolgens neemt 
men een monstertje bloed uit een andere 
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ader en bepaalt hoeveel kleurstof daarin 
voorkomt, met een zgn. photo-electrische 
colorimeter (een toestel waarmee wij zeer 
fijne kleurnuances kunnen bepalen). Elke 
kleurstof blijkt echter voor deze proeven 
niet geschikt. Een van de voornaamste 
eisen is, dat de kleurstoi in de bloedvaten 
blijft en niet in de weeisels trekt, waardoor 
verlies van kleurstof zou ontstaan. 
Ik ben er mij zeer wel van bewust boven-
staande methodes zeer beknopt weerge-
geven te hebben. Een meer uitgebreide 
uiteenzetting zou mij echter te ver voeren 
en is m.i. voor een algemene indruk 
onnodig. Op de geschetste manieren heeft 
men reeds verschillende physiologische 
bloedvolumina bepaald. 
Voor de mens bleek dit dus te zijn plus 
minus een dertiende van het lichaamsge-
wicht. Voor het konijn echter een achttiende 
en voor de hond een elfde tot een acht-
tiende van het lichaamsgewicht. Dat dit 
bij de hond zo varieert staat in verband 

Vraag en aanbod, ruilrubriek 

Ons lid M. Voorbach, Schaarsbergenstraat 140, Den 
Haag, biedt de volgende dieren te koop aan: 
1 stel Ribbensalamanders, kweekstel waarmede 
reeds met succes gekweekt, circa 23 cm lang(!), 
per paar / 5,—; 2 Ribbensalamanders, circa 15 cm 
lang, per stuk / 1,50; 4 vuursalamanders per stuk 
/1,25; 2 zeer grote Schijftongkikvorsen (Disco-
glossus pictus), circa 8 cm, per stuk / 0,75; tevens 
een aquarium (hoekijzer) 100 x 45 x 35 / 15,—. 

Boekbespreking 
„WAT LEEFT EN GROEIT", deel 13; „Hep-
tielen en Amphibieen", door Dr J. J. Smith. 
Ingenaaid / 2,90; gebonden in linnen / 3,90, 
in half leer / 6,90. 

Bij de Uitgeverij „Het Spectrum" te Utrecht 
zag bovengenoemd boekwerk het licht. 
Ons lid Dr J. J. Smith uit Wassenaar is er 
in geslaagd in negen hoofdstukken een 
vlot en boeiend relaas te schrijven over 
de dieren, waaraan wij, „Lacerta"-mensen, 
ons hart hebben verpand. Bovendien zag 
de auteur kans zijn stof overzichtelijk te 
rangschikken, waardoor dit boekje prettig 
leest. 
Natuurlijk was het voor de schrijver onmo-
gelijk in het kader van slechts 144 blad-
zijden op alle inheemse reptielen en 
amphibieen uitvoerig in te gaan en moest 
hij volstaan met van alle in Nederland 
voorkomende dieren een korte schets te 
geven. Niettemin kon betrekkelijk veel 
aandacht worden besteed aan bouw, uiter-
lijk en gedrag van elke soort, terwijl zelfs 
gegevens over biotoop en levenswijze niet 
ontbreken. 

met het feit, dat er zoveel rassen zijn, das 
ook varierende lichaarrisgewichten. 
Bij vogels is het circulerende bloedvolume 
een tiende tot een elfde van het lichaams-
gewicht, hetgeen naar verhouding vrij groot 
is. Dit is toe te schrijven aan de omstandig-
heid, dat vogels een zeer intensieve stof-
wisseling hebben (hoge temperatuur). 
Een schrille tegenstelling vormen de koud-
bloedige (poikilotherme) dieren, o.a. am-
phibieen en reptielen. De intensiteit van 
hun stofwisseling is veel geringer. Wij 
behoeven ons dan ook niet te verwonderen 
dat het gemiddelde physiologisch bloed-
volume van laatstgenoemde categorie 
dieren een vijftigste van het lichaamsge-
wicht is. Hierbij dient dan nog opgemerkt 
te worden, dat gezien de reusachtige ver-
schillen in grootte en in lichaamsgewicht, 
het getal voor een krokodil wel enigszins 
zal verschillen met dat van een levend-
barende hagedis. 

Ons lid G. Uiterdijk, P. C. Hooftlaan 23. Zeist, 
vraagt wie hem kan helpen aan de volgende 
oude nummers: ,.Lacerta Nieuws" le Jaargang 
No. 7 (15 September 1942), idem, 3e Jaargang 
No. 5 (Mel 1944), het gecombineerde nummer 
November/December 1945 waarop gedrukt staat 
9/10, maar moest zijn 10/11. 

De nomenclatuur is up to date en wat de 
Nederlandse namen betreft, hiervoor zijn 
die van de destijds door onze vereniging 
uitgegeven naamlijst aangehouden. De 
tekeningen van Sj. Kuperus zijn minder 
geslaagd, doch dit euvel wordt gecom-
penseerd door 15 fraaie foto's, afgedrukt 
op ingeschoten kunstdrukpapier. Aige-
werkt met een beknopte literatuurlijst en 
een uitvoerig register mag dit boekje be-
schouwd worden als een welkome aan-
winst voor de natuurhistoricus, meer spe-
ciaal voor hen, die bij de kruipende dieren 
ge'interesseerd zijn door studie of lief-
hebberij. 

J. TH. TER HORST. 
Het zal onze leden belong inboezemen te 
vernemen, dat in het hierboven gerecen-
seerde boek vele ioto's voorkomen, ge-
maakt door leden onzer vereniging en dat 
ook op ander gebied aan de totstand-
koming er van door ons is medegewerkt. 
Achter in het boek lezen wij iets over het 
werk en streven van „Lacerta", welke 
regelen er reeds toe hebben geleid dat wij 
vele nieuwe leden in ons midden hebben 
mogen begroeten. 
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De tentoonstelling in Hilversum 
Het is jammer, dat noch het bestuur van 
„Lacerta", noch uw redacteur door de 
organiserende vereniging werden uitgeno-
digd voor de officiele opening en bezoek 
van de tentoonstelling „Natuurweelde", 
welke van 12 tot 20 Mei jl. in Hilversum 
door de Aquariumvereniging „Psettus" 
werd georganiseerd. 
Onze Gooise leden hebben er voor gezorgd 
dat er op terrariumgebied heel wat te zien 
was. In he! bijzonder zijn wij dank ver-
schuldigd aan onze leden de gebroeders 
Munnig Schmidt uit Hilversum en de heren 
D. P. van Wijk en A. F. Nanning uit Bus-
sum van onze Herpeto-geografische Dienst, 
die onze vereniging op waarlijk grootse 
wijze hebben vertegenwoordigd met hun 
prestaties. 
Weliswaar hebben wij van de organisa-
toren geen verslag ontvangen, maar af-
gaande op mondelinge verslagen van 
bezoekers en een bericht van onze heer 
Reijst kunnen wij u laten weten, dat de 
„Lacerta"-stand machtig mooi was, ja zelfs 
al het overige — ook op aquariumgebied 
— overtrof. 
Van de aquariumhouders uit Den Haag, die 
de tentoonstelling collectief bezochten, 
vernamen wij, dat er op aquariumgebied 
niet zo veel viel te bewonderen, maar 
onomwonden gaven zij toe en ook een-
parig, dat, waarmede de Lacerta-leden 
voor de dag waren gekomen, iets heel 
bijzonders was. Onze heer Reijst rappor-
teerde: 
„De heren Munnig Schmidt, van Wijk en 
Nanning hebben keurig, keurig werk ver-
richt. Er stonden een 16 bakjes naast 
elkaar, waarin alle Nederlandse reptielen 

en amphibieen — ieder in hun eigen om-
geving —• waren geexposeerd. Alleen 
ontbrak de adder. De stand van de Her-
peto-geografische Dienst hadden zij zelf 
in elkaar getimmerd en daaraan zijn nach-
ten opgeofferd. 
Boven elk terrarium met inheemse dieren 
was een kaart van Nederland aange-
bracht, waarop met rood was aangegeven, 
welke gebieden de in het betreifende ter-
rarium levende reptiel of amphibie be-
woonde. Zeer goed gevonden en erg 
leerzaam. 
Verder waren er schitterend ingerichte 
bakken met een grote Toornslang (een 
knaap van 1,20 meter lang, zelf door de 
heer Munnig Schmidt gevangen), verder 
twee Dambordslangen, met smaragd- en 
parelhagedissen. Een terrarium met een 
Indische slang, een met een zeer grote 
Vipera aspis met een zestal jongen. 
Deze vier grote terraria sloten voor en 
achter in het midden van de zaal de 
aquaria-stand af. Bij deze aquaria zagen 
wij nog bakjes met Japanse vuurbuik-
salamanders, Ribbensalamanders en Mar-
mersalamanders". 
Vreemd is het, dat een rechtstreeks resul-
taat in de vorm van nieuwe leden is uit-
gebleven. Dit verschijnsel namen wij ook 
al waar bij de grote exposities te Den 
Haag en Rotterdam, maar desniettemin 
geloven wij toch, dat het naar voren 
brengen van ons werk op een dergelijke 
wijze „Lacerta" op de duur een nog betere 
naam zal bezorgen dan zij nu reeds bezit. 
En daarom hulde en dank aan de zwoe-
gers, die aan dit werk hun krachten heb-
ben gegeven. tH. 

ERZEE2L 

Import van terrariumdieren 

Beheerder Importdienst: 
J. Burgers, Qasstraat 27, Tilburg 

wassen) / 4,—, / 2,— en / 1,50 per stuk. 
2 Amerikaanse dierschlldpadjes (Roodwang) / 2,50 
per stuk. 
U kent het devles: geen geld en/of verpakklngs-
materiaal sturen, maar uw wensen per brief 
kenbaar maken met bijgcvoegde gefrankeerde 
enveloppe. 
U ontvangt dan bericht welke dieren en hoeveel 
zijn toegewezen. 

Aan de voorraadslljst van de Importdienst kunt u 
nog toevoegen: 
5 Ringslangen in diverse lengten, diverse prijzen. 
1 Dambordslang / 2,—. 
1 paar Berber sklnks, grote dieren, / 25,— per paar. 
1 paar Reuzegordelstaarten, grote dieren, / 37,50 
per paar. 
1 paar Testudo ibera, grote dieren, / 3,25 per stuk. 
1 paar Idem, kleinere dieren, / 2,— per stuk. 
3 paar Emys orbicularis in diverse lengten (vol-

Van 30 Juli tot 4 Augustus a.s. naar de Natuurstudieweek 
te Havelte in de volkshogeschool „Overcinge" 

Een hele week heerlijk in de vrije natuur met mensen, die dezelfde liefhebberij 
als U beoefenen, voor slechts / 22,50. Hebt U zich nog opgegeven? 
Misschien kunt U nog een plaatsje bemachtigen? Probeer het! Vraag een 
aanmeldingsformulier bij de heer H. van der Veen, Minckelerstraat 17, 's-Gra-
venhage. 
Er gaan meer „Lacerta"-leden naar Havelte! 


