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< ^ ryp LACERTA 
10 September 1951 viert onze vereniging 
haar 10-jarig bestaan. Deze herdenking zal 
niet gepaard gaan met feestelijkheden, ja 
zelfs een landelijke herdenkingsbijeen-
komst kon niet worden gearrangeerd om-
dat de middelen hiervoor ontbreken. 

o September 1941 
het terrariumhouden en van diegenen, die 
zich voor de herpetologie interesseren. 
Met een betrekkelijk kleine groep personen 
zijn op ons gebied in het afgelopen decen-
nium. dingen tot stand gebracht, die men 
zich voordien nauwelijks durfde indenken. 
Met dankbaarheid mogon wij vaststellen, 
dat het werken en streven van „Lacerta" 
en haar leden een opmerkelijke toeneming 
van de belangstelling voor het kruipend 
gedierte in het algemeen en voor die, voor-
komend in ons eigen land in het bijzonder, 
heeft opgewekt. Dat ik aan deze taak tien 
jaren lang als secretaris en redacteur van 
ons tijdschriit heb mogen mede-arbeiden 
(zie vervolg pag. 100) 

Opgericht in een der moeilijkste tijden in 
de Nederlandse geschiedenis — tijdens de 
2e wereldoorlog — is „Lacerta" vaak tegen 
de verdrukking in en dikwijls onder de 
meest ongunstige omstandigheden uitge-
groeid tot een landelijke vereniging van 
enthousiaste en actieve beoefenaars van 



Noord-Amerikaanse sierschildpadden in de tuinvijver III 
door A. Th. Reqst , Koog a a n d e Z a a n 

ve rvo lg v a n p a g i n a 89 

Opva l l end w a s ook hun groelkracht. Ik 
besch ree i r e eds hoe ze, toen ik ze half 
Sep tember in 't a q u a r i u m deed , seder t het 
vor ige j a a r geg roe i d w a r e n ; m a a r e inde 
November 1948 ze iden mij dochter en ik a l 
t egen e l k a a r : „het schijnt of die dieren al-
w e e r een stuk gegroe id zijn". Ook vond ik 
de l aa t s t e m a a n d voor tdurend a fgeworpen 
hoornschi ldjes op de b o d e m v a n 't a q u a -
rium l iggen en tenslotte hoe longer hoe 
meer , zonder da t dit nu op een ziektever-
schijnsel hoefde te duiden , wan t 't pan t se r 
bleef vas t en h a r d en zag er ook g lanzend 
als n ieuw uit. Ook v a n de ha l s en a n d e re 
w e k e d e l e n vie len voor tdurend Harden 
huid af. 
Ik bes loot ze toen nog weer eens na te 
meten en kon i n d e r d a a d weer vaststel len, 
da t ze nu in een m a a n d tijd wee r gegroe id 
w a r e n en we l v a n resp . 82 mm op 89 mm, 
80 mm op 85 mm, 77 mm op 83 mm, 72 mm 
op 75 mm, terwijl d e P s e u d e m y s van 67 op 
74 mm g e k o m e n w a s . 
Zou misschien juist d e herfst d e groeitijd 
zijn en d a a r d o o r het a fwerpen v a n d e 
hoornschi ldjes ve roorzaken? 
Of de dieren 's nach ts s l iepen, kan ik niet 
met zekerheid zeggen , want ook 's nachts , 
a l s ik d a n wel eens in d e b a d k a m e r kwam, 
za ten d e troostii en d e Pseudemys mees ta l 
rust ig op d e z a n d b o d e m v a n het aqua r iu m 
of h ingen ze met hun sche rpe voork lauwen 
(nagels ) a a n het kurke i land en d a n slechts 
met d e punt v a n d e neus boven water , ter-
wijl een k le ine Emys orb. orb., d ie d e b a k 
met hen dee lde , altijd boven op het stuk 
kurk zat en klaarbli jkeli jk d a a r o p ook 

Boekbespreking 
Over het wereldberoemde slangenserum-lnstltuut 
Butantan tc Sao Paulo in Brazllie verscheen een 
ge'illustreerd boekje, geschreven door de dtrecteur, 
de heer Eduardo Vaz. Dit 61 paglna's tellende 
werkje, geschreven in twee talen, nl. Portugees 
en Engels, Is In 1951 ultgegeven en werd ons 
gratis door genoemde instelltng toegezonden. 
Het bevat o.m. een hlstorlsch overzicht van de 
geschledenls van het instltuut, alsmede van het 
daar verrtchte werk. W1J memorercn o.a.: notities 
over vergiftige dieren, nuttlge raadgevlngen om 
deze te bestrijden en aandutdlngen hoe hun 
slachtoffers moeten worden behandeld. Het geeft 
verder verschlllende manieren aan om genoemde 
dieren te vangen, terwijl het bovendlen aan-
wljzlngen bevat over de uitwlssellngsdlenst van 
vergiftige dieren tegen serum en gereedschappen, 
zoals lnjectlespuiten en -naalden, nodlg voor 
eerste hulp op betanghcbbende farms. 
Het Is een heel interessant boekje met vele 
merkwaardtge foto's, hetwelk wij gaarne ter 
lezlng aanbevelen. U kunt het blj onze blbllo-
thecaris In brulkleen vragcn op de bekende 
voorwaarden. 

tH. 

sliep. Ook o v e r d a g zat dit dier veel op het 
stuk kurk. Niet zodra echter s cheen d e zon 
in 't aqua r ium, of ze w a r e n er a l ien a ls d e 
k ippen bij, om zich op het e i l and een 
p laa t s je te veroveren , t ene inde zich te kun-
nen zonnen. 
Ik kan een ieder a a n b e v e l e n zulke d ie ren 
des zomers in een bui tenter rar ium met 
vijvertje en des winters in e e n a q u a r i u m 
met een groot stuk kurkschors b lnnenshu i s 
te houden ; men zal v e e l plezier v a n z'n 
s ie rschi ldpadjes b e l e v e n en daa rb i j veel 
inferessants w a a r n e m e n . Alleen moet m e n 
niet t egen 'n beet je werk opzien, d a a r d e 
b a k ge rege ld ge re in igd moe t worden . J ) 
Ook de h a n d e l a r e n zouden er g o e d a a n 
doen, deze dieren, die ze soms bij m a s s a ' s 
on tvangen , een ruim onderkomen te ver-
schaffen, met zowel een l a n d g e d e e l t e a l s 
een flink groot w a t e r b a s s i n . En voor re -
c lame een stuk of wat v a n deze d ie ren in 
een ruim a q u a r i u m met een stuk kurk-
schors a ls e i land voor het venster . Dit zal 
een be te re indruk m a k e n op d e even tue le 
kopers , d a n w a n n e e r deze a r m e bees t jes 
op 'n d roog stukje grond in e l k a a r g e d o k e n 
zitten met misschien a l l een een deksel t je 
van een jampot a l s wa t e rba s s in l Dit l a a t -
ste moge d ienen zowel in 't b e l o n g v a n d e 
h a n d e l a r e n als v a n de dieren. 

' ) Wie doet ons eens een doe lma t ige 
methode a a n de h a n d om a q u a r i a of t e n a -
a q u a r i a voor s c h i l d p a d d e n — in het bi j -
zonder voor b a k k e n w a a r i n vee l wordt 
g e v o e d e r d met v lees en vis — gemakkel i jk 
en door lopend schoon te houden . (Red.) 

De Sectiedienst wordt waargenomcn door ons lid, 
de heer J. Bovenkerk, Oostzaanstraat 21II, Am-
sterdam C. 
Gestorven dieren kan men ter onderzoek aan 
hem opsturen, mlts de zendlng vergezeld gaat 
van een lnvutformuller in tweevoud en twee 
postzegels van 10 cent. 
Blanco formulleren bij hem aan te vragen (re-
tourportl 2 cent bljvoegen s.v.p.). Sectle op 
tcrrartumdleren geschledt gratis voor leden van 
,.Lacerta". 

Vraag en aanbod, ruilrubriek 
Ons lid OUWEHANDS' DIERENPARK, Rhenen 
wll rullen: 
drle goed etende en gezonde Uromasttx tegen 
een ttental anolls, vljf chamaeleon dtlepls, twee 
Zonurus glganteus. Ook een of twee exemplaren 
rullen zlj graag. 
Het betreft drie mannen, die wegens onverdraag-
zaamheld, wel bij elkaar, maar niet bij de andere 
exemplaren In het terrarium gehouden kunnen 
worden. 
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Voorjaar in de kikker- en paddenwereld 
door G- J- C. Lems, Zeist 

Voorjaar 1950 kwam ik bij het beekje, dat 
om ons huis loopt en wel op een zonnig 
plekje, waar het werkelijk stampvol zat 
met padden en kikkers. 
Het water hierin is zeer helder en zodoende 
kon ik nauwkeurig gadeslaan wat dit 
volkje nu eigenlijk aan het uitvoeren was. 
Ten eerste viel mij op de prachtige fauna 
op deze plek. De oorzaak, dat ik dit nu 
pas zag ligt hierin, dat deze plek vlak 
naast de brug ligt. Men passeert hier in 
het dagelijks gejacht te snel om er enige 
aandacht aan te kunnen besteden. 
Voor de tijd van het jaar waren deze dieren 
niet zo mager als ik verwachtte, de slappe 
huid bij vele begon zich reeds te spannen 
en sommige hadden de mooie driftkleuren 
reeds weer herkregen. 
Het was er een druk gedoe. De wijfjes, die 
half versuit van de nochtvorst zo maar een 
beetje aan de oppervlakte van het water 
hingen, werden door de veel levendiger 
mannetjes als het ware getorpedeerd, 
waardoor zij zich snel lieten zakken, met 
het gevolg dat vijf tot zes half-verborgen 
manneljes plotseling van onder de blade-
ren te voorschijn kwamen en een aanval 
op de rug van het wijfje deden om er zich 
aan vast te kunnen klemmen teneinde de 
paring te volvoeren. Dit ging zo barbaars, 
dat ik medelijden met de arme wijfjes 
kreeg. 

Een van mijn twee roodbuikige vuurpadjes 
(Bombina bombina L.) zag er op een mid-
dag, toen ik ze aan een vriend van me 
wilde laten zien, bepaald ziek ui1. Het 
l:.chaam was sterk gezwollen, terwijl het 
zijn poten gestrekt achter zich liet liggen. 
Het diertje kon zich vrijwel niet meer ver-
plaatsen. Toen ik het op zijn rug keerde 
b!eef het in deze houding liggen en toen 
ik het vervolgens in het terrariumvijvertje 
legde dreef het met de poten van zich 
afgestrekt. Ik deed het in een glazen bak, 
die ik in de huiskamer zette om het diertje 
goed te kunnen observeren. Een uur later 
was het nog niets beter geworden, zodat 
ik het maar weer in het terrarium heb 
gezet. 
's Avonds ben ik er nog eens naar gaan 
kijken en zag, dat het in de meest letter-
lijke zin van het woord was „opgekikkerd", 
het kon zich weer, al ging het een beetje 
moeizaam, voortbewegen, terwijl zijn 
lichaam veel minder opgezwollen was. 
Toen ik het padje de volgende morgen 
zag, was het tot mijn blijdschap weer 
geheel de oude: het sprong en atl 
Ik hoorde van de Sectiedienst, die ik om 
een verklaring heb gevraagd, het vol-

Bij deze heftige strijd beten en krabden ') 
de mannetjes elkaar dusdanig, dat ver-
scheidene met een opengereten buik, de 
darmen er uit naar de bodem zonken, om 
daar, zo dit nog niet gebeurd was, de 
laatste adem uit te blazen. 
Anderen werden door elkaar zo omklemd, 
dat er om een wijfje dikwijls een klit van 
vijf mannetjes ontstond met het rampzalige 
gevolg, dat het wijfje tenslotte de verstik-
kingsdood stierf. Maar van loslaten was 
geen sprake, zelfs vond ik een klit van 
drie mannetjes, waarin een wijfje gestikt 
was. Dit was reeds enige dagen eerder 
gebeurd, waardoor de opgeblazen kren-
gen, het kluitje aan de oppervlakte deden 
drijven, maar de mannetjes lieten nog maar 
steeds niet los. 
Tenslotte haalde ik enige van deze „dier-
lijke knopen" op de kant, en zie, 6en voor 
een lieten zij direct los om zo snel mogelijk 
weer in het water te verdwijnen. 
Door een onhandi^heid ontsnapte een vol-
komen donkergrijze kikker, die mijn aan-
dacht trok, en waar ik nu dagelijks op loer, 
om hem te pakken te kunnen krijgen. 
Opvallend was de overgrote meerderheid 
van mannetjes en tevens de meerderheid 
van padden. 
1) Wij veronderstellen, dat het letsel op 
andere wijze werd toegebracht, want kik-
kers kunnen niet krabben. (Red.) 

gende: 
„Er is hier hoogstwaarschijnlijk sprake van 
de zgn. trommelzucht, die ontstaan kan na 
t6 rijkelijk genoten voeding, in het bijzon-
der na gebruik van te veel regenwormen 
of rauw vlees. Er ontwikkelen zich dan 
gassen in de darm, die hierdoor opzwelt, 
zodat het dier er als opgeblazen uitziet. 
Wanneer men het dier in het water laat 
drijven, staan de poten meestal van het 
lichaam af. Als regel zal een licht mas-
seren van de buik van achteren naar voxen 
wel helpen om de gassen of (en) het te 
rijkelijk genoten voedsel uit te drijven". 
In het door mij beschreven geval (de ver-
schijnselen klopten volkomen met de ver-
klaringen van de sectiedienst), zijn de 
gassen waarschijnlijk spontaan uitgeschei-
den, daar ik het dier niet gemasseerd heb. 
Ik hoop, dat ook de andere leden eens 
iets in ons orgaan schrijven over ziekte-
gevallen, die zich bij hun dieren hebben 
voorgedaan. M.i. is 66n der belangrijkste 
iactoren, die bij de terrariumkunde een rol 
spelen, dat wij weten wat een ziek dier 
mankeert. Wij kunnen het dan misschien 
door een juiste behandeling het leven 
redden. 

Trommelzucht bij Bombina Bombina (L) 
door W. A. Kohler, Rotterdam 
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De Rugstreeppad 
door Q. Uiterdijk, Zeist 

Bulo calamita Laurent! behoort tot de 
familie Bufonidae en het geslacht Bufo. 
Andere vertegenwoordigers van dit ge-
slacht in ons land zijn: Bufo bufo L. (ge-
wone pad) en Bufo viridis Laur. (groene 
pad). De laatste twee worden practisch 
over heel Europa aangetroffen, terwijl de 
Rugstreeppad voornamelijk in West-Europa 
gevonden wordt. 
Echter komen er buiten Europa nog een 
aantal andere Bufo-soorten voor, waarvan 
ik er enkele — de bekendste — wil noemen. 
Zo bijv. Bufo regularis Reuss („panter"- of 
„tijger"-pad: Egypte, tropisch- en Zuid-
Afrika); verder Bufo mauretanicus Schlegel 
(Berberpad: Noordwest-Afrika) en tenslotte 
Bufo arenarum Hensel („steppen"-pad: 
Zuid-Brazilie, Uruguay en Argentinie. 

Beschrijving van het uiterlljk. 
Bufo calamita Laur. wordt tot 8 cm. groot. 
Het dier is olijfkleurig met donkere vlek-
ken; soms is deze kleur meer bruingrijs 
zoals van Buio bufo L. De rug is met 
wratten bedekt, die vaak — speciaal bij 
de C — een roodbruine kleur hebben. 
Een rugstreep is altijd aanwezig; deze 
varieert van bijna wit tot fel-geel. Soms is 
de rugstreep uiterst dun: niet meer dan 
een onduidelijk lijntje en bij andere dieren: 
zeer duidelijk zichtbaar. 
Opvallend is de fel-groene iris, waarin de 
donkere, horizontale pupil duidelijk af-
steekt. Het trommelvlies is moeilijk te zien; 
het is kleiner dan het oog. De achterpoten 
zijn betrekkelijk kort. Tussen de tenen van 
de achterpoten zijn wel zwemvliezen aan-
wezig, doch deze zijn uiterst klein en 
weinig opvallend. 

Biotoop. 
Bufo calamita is — eigenaardig genoeg 
voor een amphibie — een weinig vocht-
minnend dier. Zij vertoont sterke voorkeur 
voor zandige gronden, soms zeer ver van 
enig water verwijderd. Alleen in de paartijd 
wordt het dier in of bij het water aange-
troffen, en dan is dat water meestal niet 
erg diep. Zo is (of was?) mij nabij Bilthoven 
een vindplaats bekend, die in het voorjaar 
vrij dicht bevolkt was. Helaas wordt dit 
lerrein nu met huizen bebouwd, zodat de 
dieren naar een andere voortplantings-
plaats zullen moeten omzien. Zij worden 
meestal niet dicht bij huizen aangetroffen, 
hoewel dit op enkele plaatsen anders 
schijnt te zijn (zie „Lacerta", 5e jrg., biz. 90). 

1. In het avondzonnetje ontdekken wi| Bufo calamita, 
drijvend op het water. 

2. Even daarna beglnt het Q te kv/aken 
3. De kwakende Q komt dichterblj en wij kunnen de 

grote keelblaat goed waarnemen. 
Foto's J. Th. ter Horst 
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Het reeds genoemde terrein bij Bilthoven 
bestaat uit een ondergelopen weiland, dat 
temidden van stuifzandheuvels is gelegen. 
Een gedeelte van dit terrein schijnt zelfs 
's zomers nooit droog te zijn. Ook is Bufo 
calamita veelvuldig in de duinen en zelfs 
op heidevelden aangetroffen. 

Gedragingen in het terrarium. 
Hoewel algemeen wordt aangenomen dat 
Bufo calamita meer dag- dan nachtdier is, 
heb ik deze ervaring in mijn terrarium 
niet opgedaan. Mijn terrarium staat buiten 
en is voor Bufo bufo ingericht; derhalve 
staat het 't grootste deel van de dag in 
de schaduw. 't Wonderlijke is nu, dat 
Bufo bufo zich als dagdier gedraagt en 
Bufo calamita als nachtdier. Bufo bufo zit 
zich 's morgens — tot eli uur, half twaalf 
komt er volop zon in het terrarium — heer-
lijk te zonnen en Bufo calamita komt niet 
voor 's avonds half tien, tien uur tevoor-
schijn 
Bufo calamita is veel schuwer dan Bufo 
bufo en wordt dan ook minder snel (of 
misschien in 't geheel niet) „handtam". 
Terwijl Bufo bufo — mits men zich maar 
rustig beweegt — vrij gauw aanleert 
voedsel uit de hand aan te nemen, is 
Bufo calamita dermate schuw, dat zij zich 
bij de geringste beweging van mijn kant 
razend snel in haar hoi terug trekt. 
Ik heb Bufo calamita nooit zien springen; 
zij kunnen zich op hun korte poten echter 
zeer snel voortbewegen (veel sneller dan 
Bufo bufo) bovendien kunnen zij uitstekend 
klimmen. Zij graven echter nog beter: in 
het terrarium leggen zij hele tunnels aan 
en schijnen ook in de vrije natuur zeer diep 
te graven. Mededelingen over de winter-
slaap van deze dieren vermelden vondsten 
tot op een meter diep! 
Aangezien mijn terrarium — zoals reeds 
gemeld is — speciaal voor Bufo bufo be-
stemd is, heb ik het vrij vochtig gehouden. 
Tevens is er een vijvertje aanwezig, waar 
Bufo bufo in 't bijzonder nd de voedering 
gebruik van maakt. Bufo calamita vond ik 
's avonds laat ook vele malen in het 
vijvertje; zij schijnen er zich dan best in 
thuis te voelen. In tegenstelling hiermede 
staat het feit, dat wanneer het regent of 
wanneer ik het terrarium besproei en er is 
toevallig een Buio calamita in het terrarium 
aan het „wandelen", zij met de meeste 
spoed in haar hoi verdwijnt. Vanuit de be-
schutting van het hoi gaat zij dan vreselijk 
tekeer en meestal wordt het dan een heel 
concert. Het gekwaak schijnt namelijk aan-
stekelijk op de andere soortgenoten te 
werken. Tijdens de voedering wordt er 
lustig gekwaakt; dit klinkt soms zelfs 
triomfantelijk na het verslinden van een 
prooi. Bufo bufo echter zwijgt steeds in 
alle talen! 

• 
. H • 

. 

B ' j . - ' 

4. Elersnoer van Bufo calamita. 
5. Idem kop, lichaam en staart zijn reeds ontwikkeld. 

Foto's: J. Th. ter Hont 

Voedsel. 
Bufo calamita geeft de voorkeur aan in-
secten, hoewel ook wormen en naakte 
slakken worden genuttigd. Zij zijn „wild" 
op sprinkhanen en kleine torretjes en in 
het verschalken van deze dieren zijn zij 
buitengewoon handig. Het verschalken van 
wormen gaat minder handig. Doordat zij 
overwegend droge streken bewonen, zijn 
zij uiteraard minder in de gelegenheid veel 
wormen te vangen en dat is ook goed te 
merken. Meestal proberen zij eerst de worm 
met de tong te pakken, zoals zij dat met 
insecten gewend zijn te doen. Mislukt dat, 
dan stoten zij bliksemsnel toe e n . . . 
meestal een of twee keer mis! Echter 
blijven zij — en dat doet Bufo bufo eigen-
lijk nooit — naar 'n worm happen, die zich 
letterlijk „zo dood als een pier" houdt. 

De voortplanting heeft plaats in Mei en 
Juni, doch overwegend in laatstgenoemde 
maand. Het gekwaak is dan al op grote 
afstand hoorbaar en regen noch koude 
schijnen hen dan te deren. Het gekwaak 
is 's avonds en 's nachts het sterkst. 
Ook hier omklemt de O* weer de 9 ; de 
eieren worden in korte snoeren afgezet. 
Voor verdere gegevens omtrent voort-
planting e.d. verwijs ik u naar de artikelen 
van de heer Tuinstra („Lacerta", 4e jrg., 
biz. 29, 38, 46, 55, 63 en 78), waarin u 
trouwens meerdere gegevens, die ook voor 
Bufo calamita geiden, kunt vinden. 
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6. Vlndplaata van rugatreeppad. 
Aan de dutnrand te 's-Gravenhage. 

7. Detail van het plaaje met drljvende pad. 
Foto's: J. Th. ter Horsi 

Verspreiding. 
Bufo calamita komt in heel West-Europa 
voor. Bovendien worden er vondsten in 
Bohemen en Noord-Italie gemeld. 
In ons land komt Bufo calamita vrij veel 
voor. Voor de volledigheid zal ik hier een 
opsomming geven van vindplaatsen, welke 
vindplaatsen ontleend zijn aan gegevens 
uit het Derde Verslag van de Herpeto-
Geografische Dienst. Zo worden genoemd: 
Gaasterland, Zuidwest Drente, de hele 
kuststrook (behalve bij de Hondsbosse 
zeewering en het stuk daar ten Noorden 
van tot Den Helder), het Gooi, de Veluwe, 
Brabant en vele vindplaatsen op Vlieland, 
Terschelling, Schiermonnikoog en zelfs op 
Texel. De Waddeneilanden met de aan-
sluitende Duitse Noordzee-eilanden worden 
ook door Krefit speciaal genoemd. 

Streeknamen. 
Tenslotte wil ik hier — in het bijzonder 

voor de nieuwe leden — nog enige binnen-
en buitenlandse namen voor Bufo calamita 
geven. Wellicht komt het u tepas, als u 
met vacantie gaat? 
In Nederland bestaan er voor Bufo cala-
mita o.a. de volgende namen: rugstreep-, 
kleine-, stinkende-, kruis-, duin- en groene 
pad. Zoals de namen al aangeven zal men 
hier en daar de verschillende, soorten wel 
niet goed uit elkaar kunnen houden! 
In Duitsland draagt Bufo calamita de 
naam: Kreuzkrote; in Belgie (Vlaanderen): 
Riet- of Kruispad; in Engeland: natterjack 
toad (of Running toad). In Frankrijk: Cra-
paud calamite of Crapaud des joncs. 
Streeknamen zijn ons uit genoemde landen 
uileraard niet bekend en hier ligt dus een 
mooi terrein braak voor die „Lacerta"-
leden, die het buitenland gaan bezoeken! 
En wellicht kunnen onze Belgische vrienden 
ons nog aan enkele Vlaamse en/of Waalse 
namen helpen? 

Ku/eekproev/en met hagedissen 
door Th. De Vleeschauw/er, Merksem (Belgie) 

Het kweken van reptielen wordt betrekke-
lijk weinig beoefend. Waarom dit zo spora-
disch geschiedt is mij niet duidelijk. Het 
is bekend, dat dit werk niet altijd van een 
leien dakje gaat, maar dit zou juist voor 
een ras-echte liefhebber een aansporing 
moeten zijn om het t6ch te proberen. 
Ook het feit, dat er — financieel gezien — 
geen voordelen zijn te behalen, mag voor 
de ware liefhebber geen reden vormen zich 
te laten afschrikken; anders verdient hij 
niet het praedicaat „lieihebber". In ieder 
geval staat vast, dat voor het kweken van 
reptielen geen grote uitgaven behoeven te 
worden gemaakt, zodat deze bezigheid 
onder ieders bereik valt, hetgeen men nu 
niet bepaald kan zeggen van vele andere 
liefhebberijen. 
Geeft een eenvoudige hagedis, die men 
z&lf uit eieren heeft gekweekt, dikwijls niet 
meer voldoening dan een duur gekocht 
exotisch dier? 
Welk een spannende bezigheid het kweken 

van reptielen is, kan men zich eerst reali-
seren wanneer men alles zeli heeft beleefd, 
terwijl de nodige experimenten het boven-
dien nog aantrekkelijker maken. De ter-
rariumhouder heeft een bijna onontdekt 
gebied tot zijn beschikking en moet dus 
dikwijls noodgedwongen nieuwe wegen 
bewandelen. 

Inrichting kweekbak. 
Als oud-aquariumhouder had ik mij voor-
genomen ook eens met hagedissen te gaan 
kweken. Daarbij ben ik van de gedachte 
uitgegaan dat dit het beste kon gebeuren 
in een daarvoor speciaal ingerichte kweek-
bak. Geen terrarium met rotsen en beplan-
ting — dus ingericht volgens de algemeen 
gebruikelijke methode — maar een bak 
met alleen de allernoodzakelijkste inhoud, 
te weten: zand, een schuilplaats en de 
dieren. Het meest geschikt vond ik een 
oud aquarium waarvan ik bij de beide 
zijruiten van onderen een strook van 10 cm 



wegsneed. Deze stroken verwijderde ik, 
terwijl ik de ontstane openingen afsloot 
met gaas, dat werd vastgezet met stopveri. 
Dit terrarium met zijn geringe afmetingen, 
nml. lang 63, breed 30 en hoog 30 centi-
meter, moest dienen voor de Smaragd-
hagedis (Lacerta viridis). 
Als bodemgrond gebruikte ik een vulling 
van matig vochtige bladaarde, waarbij de 
bodem opliep ter ene zijde tot een hoogte 
van circa 20 centimeter en ter andere zijde 
afliep tot een hoogte van slechts 3 centi-
meter, welk gedeelte werd bedekt met een 
stuk boomschors. Waar de aarde hoog 
opliep was de plek waar de dieren zich 
overdag konden zonnen, terwijl het lage 
gedeelte met boomschors tot nachtverblijf 
diende. 
Een ruimere bak heeit stellig voordelen ten 
opzichte van de mogelijkheid er iets moois 
van te maken, doch een klein terrarium is 
m.i. doelmatiger. Men kan de dieren ge-
makkelijker behandelen, hen beter waar-
nemen, terwijl zij bovendien sneller tam 
worden en beter eten. In het kort gezegd: 
de verzorging kan intensiever geschieden. 
Een ander terrarium met afmetingen lang 
50, breed 23 en hoog 30 centimeter diende 
als verblijf voor de muurhagedis (Lacerta 
muralis) uit Italie. 
Deze twee terraria stonden opgesteld 'n 
mijn werkplaats op het Zuiden, onder een 
vast dak van draadglas. De zon moest 
derhalve door twee ruiten dringen alvorens 
de hagedissen te kunnen bereiken. Erg 
rustig is het in mijn werkplaats — een 
diamantslijperij — niet. In een ruimte van 
28 m2 draaien nml. negen motoren, waar-
onder een van een halve en een van drie-
kwart pk, terwijl er tevens acht man per-
soneel plus de schrijver gedurende de 
werkuren verblijven. Het geluid van de 
werktuigen is wel 50 meter buiten de slij-
perij hoorbaar; er wordt gerookt, gezongen 
en gelachen, terwijl mijn kater soms de 
gekste toeren boven op de terraria uithaalt! 
Lezer, u bemerkt, erg precies werden de 
hagedissen niet verzorgd. Met beide soor-
ten heb ik in die werkplaats gekweekt, en 
met succes. 
Nu zal ik in het bestek van dit artikel 
slechts mijn ervaringen weergeven met de 
kweek van de Smaragdhagedis (Lacerta 
viridis), omdat de kweek met Lacerta mu-
ralis niet veel van die met viridis afweek. 
Slechts waar afwijkingen ten opzichte van 
de kweek met viridis werden geconsta-
teerd, zal ik de soort muralis apart noemen. 
Bevolking. 

* In het terrarium werden aanvankelijk zes 
Smaragdhagedissen geplaatst, vier 9 en 
twee O". Al spoedig kon men constateren, 
welke dieren ongeschikt voor de kweek 
zouden zijn. Van de zes stuks verwijderde 
ik de drie minst temperamentvolle dieren, 
te weten twee 9 en 66n 0\ die in een 

groter, flink beplant terrarium van 60 x 
80 x 60, werden geplaatst. Maar ook in 
dat terrarium leverde dit niet het minste 
resultaat op. Het is misschien aardig te 
verhalen, op welke wijze de O" zijn 9 koos 
uit de twee beschikbare exemplaren, die 
onderling in grootte erg verschilden. Het 
was leuk om te zien hoe de O* een impo-
neerhouding aannam, daarbij een hoge 
„buffelrug" opzette en op deze wijze para-
derend de 9 naderde om haar daarna 
wederom blijkbaar onverschillig te ont-
wijken. De kleine 9 was geheel in vuur 
en vlam, het leek wel of zij in hem de held 
harer dromen zag, trappelde met haar 
voorpoten en was volledig in vervoering. 
De grotere 9 toonde heel wat minder harts-
tocht, waardoor ik een weinig teleurgesteld 
was omdat de gang van zaken deed ver-
moeden, dat de O" de kleinere 9 zou uit-
kiezen, hetgeen waarschijnlijk op minder 
eieren zou uitlopen. Het verliep echter 
anders, want hoe de kleine 9 ook haar 
beste beentje voorzette, nooit is er iets van 
copulatie gekomen. De O* versmaadde al 
haar genegenheid en bood uiteindelijk zijn 
diensten aan de grote 9 aan. 
Hier meende ik een verschil te ontdekken 
met Lacerta muralis, waar een O* het werk 
van verscheidene mannen verrichtte. 

Copulatie. 
Hoe dikwijls de paring geschiedde weet ik 
natuurlijk niet voor 100 % nauwkeurig, 
maar omdat ik de hele dag naast de bak 
stond te werken, kan mij toch niet veel 
ontgaan zijn. De eerste paring, die ik kon 
waarnemen, gebeurde op 7 Juni 1950, ge-
volgd door een op 9 Juni, telkenmale om-
streeks 11 uur met mooi zonnig weer. 
Na de laatste paring scheen alle parings-
drang te zijn geweken en omdat de 9 
daarna snel in omvang toenam (zij was 
voor de paring niet bijzonder dik) plaatste 
ik de toekomstige vader en de ontgoochel-
de kleinere 9 in een andere bak. De O* 
nam minder voedsel tot zich en de kleine 
9 scheen plotseling haar verering te heb-
ben verloren, zodat het in het andere ter-
rarium weer een normale gang van zaken 
werd. Met het oog op de komende ei-
afzetting zorgde ik er voor dat het oplopen-
de deel van circa 20 cm hoog goed los 
bleef om het geheel vochtig te kunnen 
houden (de almosfeer in de werkplaats 
was zeer droog), terwijl ik de legplaats 
afdekte met van te voren vochtig gemaakt 
mos. Intussen zwol het lichaam van de 
bevruchte 9 steeds op en door de huid 
heen telde ik reeds negen eieren. Niettemin 
vreesde ik op het laatst nog dat het ei-
afzetten niet tot stand zou komen. Een 
nacht voor het afzetten der eieren namelijk, 
groef de 9 holen en rende rusteloos door 
het terrarium, hetgeen toen niet hoop-
gevend scheen. 
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Ei-aizetting. 
Toen ik des morgens 29 Juni 1950 bij het 
terrarium kwam lag de 9 zo dun, alsof zij 
was uitgeknepen, onder de boomschors. 
Groot was mijn verrassing toen ik in het 
midden van de verhoging elf ivoorkleurige 
eitjes op een hoopje vond. Het gat werd 
weer met grond gedicht en de 9 werd in 
een andere bak gezet. 
Het afzetten der eieren had derhalve pre-
cies veertien dagen na de laatst waarge-
nomen copulatie plaats gevonden. Door 
ervaring, opgedaan in een hier vooraf-
gaande periode — waarbij mij was geble-
ken dat de verandering van ligging der 
eieren in het allereerste begin practisch 
geen invloed heeft op het al oi niet uit-
komen der eieren — nam ik het besluit de 
eieren te doen uitbroeden in een bloempot. 
De gebruikte broedinstallatie is reeds 
beschreven op pagina 66 van het April-
nummer. 
Wat betreft het immuun zijn der eieren ten 
opzichte van het omkeren, leek het mij 
interessant eens de proef op de som te 
nemen bij de eieren van mijn Lacerta viri-
dis. Derhalve werd de zandbodem ver-
laagd, terwijl de eieren met meer grove 
bladaarde werden bedekt dan anders. 
Bovendien werden alle eieren omgekeerd, 
een uitgezonderd. 
Op het moment van het inleggen der eieren 
op 24 Juni 1950 waren zij niet alle gelijk in 
grootte. De lengte varieerde van 13,3 tot 
14,6 millimeter. Alle eieren waren in dikte 
gelijk, nml. 9,6 mm. Van de elf eieren 
waren er slechts drie, die los van elkaar 
lagen, de overige acht vormden een kluit, 
en derhalve geen materiaal voor indivi-
duele waarnemingen. De drie door mij 
gewogen eieren hadden gemiddeld een 
gewicht van 0,780 gram. Op 1 Juli 1950 
waren zij reeds gegroeid tot een lengte 
van 15 mm en in dikte tot 10,5 mm toe-
genomen. 
Ervaring, opgedaan bij vorige kweken, had 
geleerd, dat een in reeds vergevorderd 
stadium verkerend embryo zeer gevoelig 
is en dat zelfs een zeer voorzichtig oplich-
ten of maar even bewegen der eieren 
voldoende was om het afsterven daarvan 
te bewerkstelligen. Hier zal dus wel de 
oorsprong zijn voor de veel verkondigde 
stelling, dat een omkeren der eieren er 
noodlottig voor zou zijn. 

(vervolg van pag. 93) 

stemt mij tot vreugde en gaarne breng ik 
dank aan mijn mede-bestuurders en aan 
alien, die mij bij dit werk in de afgelopen 
periode hebben gesteund. 
Nog steeds wordt onze vereniging be-
dreigd door allerlei moeilijkheden, die in 
hoofdzaak direct verband houden met de 
slechte economische situatie in ons land 

Het bovenstaande geldt vanzelfsprekend 
ook voor het verplaatsen van eieren uit 
een gezelschapsterrarium naar de een of 
andere broedinstallatie. Naarmate de em-
bryo's zich meer ontwikkelden, ging ik 
derhalve niet door met het meten en wegen 
der eieren. Nu was het maar geduld 
oefenen. 
Bij weers- of temperatuursveranderingen 
werd er viermaal per dag gecontroleerd. 
Inmiddels werd er voor gezorgd, dat de 
oppervlakte van de broedpot vochtig en 
luchtig bleef. 
Wanneer er eieren van Lacerta muralis 
(Muurhagedis) worden uitgebroed, wordt 
er voor gezorgd, dat de oppervlakte gedu-
rende de dag droog wordt, terwijl na 
inschakeling van de nachtverwarming een 
vochtiger oppervlakte wordt gecreeerd. 

Uitkomen der eieren. 

Na een kleine twee maanden geduld te 
hebben beoefend kwam op 21 Augustus 
1950 — vroeger dan ik verwachtte — het 
eerste hagedisje te voorschijn. Op dat 
moment mat en woog ik een nog niet uit-
gekomen ei, met als resultaat een lengte 
van 23,3 millimeter, een dikte van 16,4 mm 
en een gewicht van 2,950 gram. Een dag 
daarna waren er reeds tien jonge hage-
dissen uitgekomen. Uit de kluit was slechts 
66n ei afgestorven, en dit ondanks het 
opzettelijk omkeren der eieren! Een hage-
disje was onvoldragen geboren en liep 
met open buik, waaruit dooierzak en inge-
wanden puilden, hulpeloos rond. Daar 
ervaringen, opgedaan bij de kweek van 
Lacerta muralis, hadden geleerd, dat zo'n 
onvoldragen jong niet lang blijft leven, 
werd dit gedood. 
De jonge hagedissen waren teer en fijn. 
Zij hadden een lengte van 7,5 tot 8 cm 
en een gewicht van 0,950 gram. Hoe ik 
jonge hagedissen verder opkweek vindt u 
eveneens in het Aprilnummer beschreven. 
Niets is mooier dan een jonge Lacerta viri-
dis van enige dagen oud. De rug heeft een 
bruin tot roodachtige kleur. De ogen zijn 
waarlijk enig en het is een lust om te zien 
hoe lief deze naar verhouding grote don-
kere, naieve ogen uit het groene kopje 
kijken. 

en de geweldig gestegen kosten van 
levensonderhoud. Laten wij hopen, dat 
„Lacerta" ook deze klippen zal weten te 
omzeilen en in de komende 10 jaar weder-
om een goede leidsvrouwe zal zijn voor 
een ieder, die zich met reptielen en amphi-
bieen bezig houdt. 

J. Th. TER HORST. 
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