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De toornslang (Coluber v. viridiflavus Lacepede) 
door Felix Vandevelde, Baal (Brabant), Belgie 

Het artikel van de heer Burgers in het 
Decembernummer van de negende jaar-
gang heb ik met veel genoegen gelezen en 
gaarne zou ik de heer Burgers — en van-
zelfsprekend ook andere „Lacerta"-leden 
— nog wat meer over de Toornslang ver-
tellen. Aangezien ik ervaring heb in het 

Een beschrijving van het dier heett de heer 
Burgers u reeds gegeven en die kan ik dus 
gevoegelijk achterwege laten. Ndch in 
Nederland, ndch in Belgie zijn exemplaren 
van deze soort in de vrije natuur te vinden, 
dus zullen wij verder naar het Zuiden moe-
ten reizen. Italie is wat erg ver en in Zwit-
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Toornslang, witte muls aiijpend 

vangen van slangen, leek het mij aardig u 
eens in gedachten mede te nemen op een 
jacht naar de Toornslang. Laten wij het 
leit, dat ik handelaar ben in terrarium-
dieren, voorlopig even vergeten en ons 
voor de jacht gereed maken. 
Welnu, bent u gereed? Daar gaan wij danl 

Foto: J. Burgers 

serland zijn zij — voorzover mij bekend is 
— niet zeer talrijk. Dan maar naar West-
Frankrijk en wel speciaal naar de streek 
tussen Nantes en La Rochelle. Daar zullen 
wij datgene vinden, waarvoor wij onze reis 
zijn begonnen. 
Om een redelijke kans te hebben een of 
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Toornslang 

Foto: J. Burgers 

meer exemplaren te bemachtigen, kunnen 
wij het beste in de lente gaan: de zomer 
is te warm en te droog. En voor warmte 
en droogte zijn deze slangen erg gevoelig, 
zodat zij dan minder veelvuldig zijn te vin-
den. Ook in de herist is de kans om er een 
te vangen groter dan in de zomer, raaar 
waarom zouden wij de slangen trachten te 
vangen uitsluitend met de bedoeling hen 
in het terrarium te laten overwinteren? 
Zo wandelen wij dan door het jonge groen; 
de „Maine et Loire"-streek zal ons niet 
veel buit opleveren. Gaan wij echter naar 
de Vendue — waar wij nu toch niet zo ver 
meer vandaan zijn —, dan wordt dat beter. 
De Vendee bestaat voor het grootste ge-
deelte uit moerassige grond en indien u 
niet in het bezit bent van rubberlaarzen, zal 
er van de jacht niet veel komen. 
Waar kunnen wij nu de Toornslang vinden? 
De velden en wijngaarden (deze laatste 
meestal aangeplant voor eigen gebruik) 
waarlangs wij gaan, zijn omgeven door 
aarden walletjes van ongeveer een meter 
hoogte. Deze walletjes zijn stuk voor stuk 
beplant met stekelige struiken als: hulst, 
haagdoorn, wilde pruim e.d. Men gebruikt 
deze struiken voor hetzelfde doel als wij 
het prikkeldraad: ook talrijke weilanden 
zijn er namelijk mee afgezet. In het vlakke 
veld verliezen wij echter tijd: daar zullen 
wij zelden of nooit een slang bemachtigen. 
Die zonbeschenen kale plekken op de wal-
letjes zijn de plaatsen, die wij moeten heb-
ben. M a a r . . . let goed op, want als het 
warm weer is, zijn toornslangen erg vlug! 
Laten wij daarom heel voorzichtig en lang-
zaam verder lopen; als wij ongeveer een 
halve kilometer per uur aileggen, lopen wij 
precies in het juiste tempo voor een 
slangenjacht. 

Zorg ervoor, dat u altijd tegen de zon in 
loopt, zodat uw schaduw achter u valt! 
Doet u het omgekeerde — dus: met de zon 

in de rug — dan zoudt u alle dieren door 
middel van uw schaduw waarschuwen en 
hebt u ongetwijield het nakijken. Het bo-
venstaande klinkt wel banaal, maar het is 
een fout, die veel door leken wordt ge-
maakt. 
„Ssst!.. . kijk! dddr ligt er een, ongeveer 
vier meter verder! Zij is zich lekker aan 
het zonnebaden. Ik zal vooruit gaan; blijft 
u even hier en maak vooral geen snelle 
bewegingenl" Tracht vervolgens om ge-
bukt ongemerkt naderbij te komen — tot 
op een meter van het dier — en maak dan 
een snelle sprong. Grijp de slang waar zij 
maar te grijpen is en doe dit altijd met 
blote handen. Het dier tracht immers er 
bijna steeds vandoor te gaan en hand-
schoenen zouden maar last geven, al was 
het alleen reeds om het feit, dat u het ver-
schil tussen een slang en een stok dan niet 
snel genoeg kunt voelen. Dit alles neemt 
slechts een paar seconden in beslag en in 
die tijd moet men bliksemsnel de situatie 
opnemen. Er zou bijvoorbeeld op dezelfde 
plaats een Aspis-adder (Vipera a. aspis 
Linne) zich in de zonneschijn kunnen koes-
teren en daarvan zou men wel eens de 
nadelige gevolgen kunnen ondervinden. 
Ook ringslangen, viperinslangen (Vipera u. 
ursinii Bonaparte) en gladde slangen be-
vinden zich dikwijls op dergelijke plaatsen, 
doch voor die dieren behoeven wij niet te 
vrezen. 
Maar . . . hebben wij de Toornslang nu ge-
vangen? Bijna, d.w.z. als de slang voelt, 
dat zij gevangen is, zal zij haar huid zo 
duur mogelijk verkopen. Zij begint haar 
overweldiger dan ook te bijten waar zij 
hem maar te pakken kan krijgen. De kans 
om gebeten te worden is met warm weer 
vrij groot en tevens mogen wij de slang 
niet te hard aanpakken, willen wij er in 
het terrarium nog wat plezier aan beleven. 
(Ruwe vangmiddelen zijn dus uit de boze; 
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Toornslang 

De gegrepen 
v.-itte muis is 
bijna geheel 
In de bek 
verdwenen 

Foto: J. Burgers 

al te dikwijls ontvangen wij slangen, die 
ons ernstig gekwetst worden toegezonden. 
Vaak zelfs met de ingewanden uit het 
lichaam! En de heren, die hen ons toe-
sturen, noemen zich desondanks slangen-
jagers! v. d. V.) 
Mochten wij de slang echter niet te pakken 
hebben gekregen, dan heeft graven op de 
plaats waar zij is verdwenen geen zin, 
hoewel zij dikwijls niet ver uit de buurt is. 
Indien wij de slang niet te erg verontrust 
hebben, komt zij wel terug en bij voorkeur 
op dezelfde plaats, waar zij zojuist lag. 
Een enkele seconde te laat en de slang kan 
verdwenen zijn, zeer zeker als men het 
dier teveel opjaagt. Wat hogerop staan 
namelijk struiken met een dicht wortel-
stelsel, die — zoals wij reeds wisten — 
met doornen bezaaid zijn. Misschien weten 
de slangen dat ook well Wanneer de jacht 
ten einde is, zitten armen en gezicht van de 
jager vaak vol bloedige schrammen, het-
geen ook niet te verwonderen is. 
Voor diegenen, die dit er niet voor over 
hebben, bestaat er nog een andere moge-
lijkheid. Zij moeten namelijk zorgen, dat zij 
de plekken, waar de slangen zich komen 
zonnen, bereiken tegen de tijd dat de zon 
warmte begint te geven. De slangen komen 
dan traag aangekropen, doordat zij nog 
wat stijf van de nachtelijke koude zijn. U 
behoeft zich dan niet te haasten: u kunt 
hen dan gewoon oprapen als een appel 
onder een boom. Ook bijten zij dan zelden. 
Dat duurt echter niet lang; zodra het iets 
warmer wordt, worden de slangen actiever. 
U weet nu de tactiek: probeert u het dus 
een volgende maal eens zelf. Het is wer-
kelijk niet moeilijk als u een van de twee 
bovenstaande methodes toepast, mits men 
met overleg tewerk gaat. 
Tenslotte nog wat losse opmerkingen. De 
Toornslang voedt zich meestal met kleine 

zoogdieren en valt zelfs jonge konijnen 
aan, hoewel ik bij een sectie nooit resten 
van konijnen in de maag heb gevonden. 
Ook rooft zij jonge vogels uit het nest en 
tenslotte verslindt zij kikkers, salamanders 
en hagedissen, bij voorkeur smaragdhage-
dissen. Heel dikwijls heb ik gezien, als ik 
faalde bij het vangen van een Toornslang 
(en dat gebeurt ook well), hoe zij een 
konijnenhol binnenschoot. Even snel als zij 
er in ging, kwam een konijnenfamilie er uit 
gerend met een haast, alsof hun laatste 
uur had geslagen. 
In het voorjaar zijn de slangen op hun 
mooist, veel mooier dan in de loop van de 
zomer. Vermoedelijk draagt het vochtige 
gras in het voorjaar veel er toe bij het 
vel prachtig glanzend te houden. Tevens 
verloopt de vervelling dan veel vlugger en 
een goede vervelling wil zeggen: gezonde 
dierenl 
In gevangenschap zijn zij (zoals de heer 
Burgers reeds opmerkte) inderdaad moei-
lijk aan 't eten te krijgen. Wellicht zijn te 
kleine terraria daar de oorzaak van, als-
mede een te geringe vochtigheid. Deze 
slangen baden zich namelijk graag en zijn 
tevens erg op rechtstreekse zonbestraling 
gesteld. 
Zij zijn zeer gevoelig voor bloedluis; die te 
bestrijden is, door de slang door de met 
slaolie ingewreven handen te halen. De 
afgestroopte huiden dient u na een vervel-
ling onmiddellijk te verwijderen. Doordat 
zij een grote snelheid kunnen ontwikkelen, 
moeten zij een ruim terrarium ter beschik-
king hebben. In de vrije natuur klimmen zij 
ook; liefst in dichte struiken. Men vindt hen 
zelden in gezelschap van andere slangen 
— zelfs niet in dat van soortgenoten — 
tenzij gedurende de paartijd. De kop van 
het mannetje is forser dan die van het 
wijfje. Voor het vangen lijkt mij dit van 
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ondergeschikt belong en zeker als het 
slechts een exemplaar betreft, dat u wenst 
te vangen. Een vergelijking tussen de beide 
sexen is dan niet mogelijk. 
De meeste toornslangen sterven in ge-
vangenschap aan Maulfaule (in 't Vlaams: 
mondrot; Red.) 1). Zodra zich hiervan de 
eerste tekenen voordoen, moeten de loszit-
tende delen worden verwijderd. Deze ziek-
te valt dadelijk op, doordat de bek van 
de slang dan iets is opengesperd. Hierbij 
zij opgemerkt, dat de bijtlust van de Toorn-

slang een teken van goede gezondheid zijn 
kan, hetgeen echter lang niet altijd een 
goed criterium is. De beste manier om een 
reptiel goed gezond te houden bestaat dan 
ook hierin, dat men zich van te voren ter-
dege op de hoogste stelt van de levens-
wijze van het dier in de vrije natuur. 

l) Noot van de redactte: Zle voor de bestrijdlng 
van deze zlekte het artlkel: „Genezen van 
slangen- en hagedlssenziekten en andere raad-
gevlngen" In het Pebruartnummer van 1946 
(..Lacerta", 4e Jrg.). 

Cullinaire geneugten bij schildpadden 
door A. T. Reijst, Koog aan de Zaan 

Op zekere dag in de winter 1950-1951 — 
buiten lag overal sneeuw en ijs in de sloten 
— had ik geen voeder in huis voor m'n 
Noord-Amerikaanse sierschildpadjes, of 
laat ik maar liever spreken van sierschild-
padden, want de dieren meten liefst al 
meer dan 12 cm! 
Zoals gewoonlijk bij het naderen van hun 
verblijf — een terra-aquarium — peddelden 
ze naar het deurtje en bedelden om voed-
sel. Voor de grap hield ik hen een kaas-
korstje voor de neus en ziedaar, het werd 
dadelijk gepakt, meegenomen onder water 

en verorberd. En dit niet maar zo eens een 
keertje, doch steeds weer. Bij de pogingen 
om elkaar dit voedsel afhandig te maken 
voegde zich zelfs ook mijn Kaspische beek-
schildpad (Clemmys c. caspica Gmelin), 
zodat u ook wel eens kunt proberen of uw 
Pseudemys scripta troostii (Holbrook), Ps. 
floridana (Le Conte) en Clemmys c. caspica 
(Gmelin) en andere soorten waterschild-
padden ook kaaskorstjes lusten. Ik zeg 
proberen, want zekerheid, dat zij dat doen, 
kan ik u niet geven; deze smaken zijn soms 
zeer individueel 

Nog enige opmerkingen over Anolis carolinensis 
door J. Burgers, Tilburg 

In het Juninummer (9e jaargang No. 9) 
schreef ons lid, de heer K. Delleman uit 
's-Hertogenbosch, het een en ander over 
zijn anolissen. Graag zou ik reageren op 
enkele zijner mededelingen. 
Allereerst op de opmerking, dat Anolis 
nooit een poot op de grond zet. Volgens 
mijn waarnemingen komt anolis wel op de 
grond en wel om bijvoorbeeld een meel-
worm te pakken, hetwelk dan geschiedt in 
een vluchtige sprong. Ook kan deze hage-
dis op zijn gemak uit het waterbekken 
gaan zitten drinken. Wat het overige deel 
van zijn artikel aangaat ben ik het roerend 
met de heer Delleman eens, doch moet 
weer een uitzondering maken ten opzichte 
van zijn bevindingen over de verstand-
houding der dieren onderling. Het is na-
melijk mijn absolute overtuiging, dat men 
in een zeer ruim terrarium en bij voldoende 
voeding veel dieren bij elkaar kan houden. 

Als voorbeeld: in mijn oerwoudterrarium 
leefden naast Anolis carolinensis ook 
boomkikvorsen (Hyla arborea), Kameleons 
(het gewone en Ch. dilepis), hazelworm 
(Anguis fragilis), Levendbarende hagedis 
(Lacerta vivipara), diverse kikvorsen en 
padden en sierschildpadjes in goede ver-
standhouding samen. Het was dikwijls zelfs 
zo, dat Anolis rustig naast Hyla arborea 
of Kameleon lag te slapen of te rusten, 
waarbij Anolis en Hyla arborea vaak op 
hetzelfde blad van de ficus lagen. 
Mijn ervaringen met anolis zijn, dat ze hun 
schuwheid na bepaalde tijd volledig af-
leggen, ja ik heb er zelfs een gehad, die 
zich rustig Het pakken en weer op een 
ander blad zetten. Aan de andere kant 
zijn ze inderdaad uitermate vlug en zelfs 
zien ze kans om vliegen in hun vlucht te 
.vangen. 

Inbinden 9e jaargang 
Zoals ieder jaar kunnen onze leden hun losse nummers van jaargang 9 collectief laten inbinden. 
Dezelfde uitvoering als vorig jaarf zwart linnen Rug, dubbel genaaid met binnenrug, 
voorzien op de rugzijde met de aanduiding ..LACERTA" IX in goud opdruk. 
Prijs nog steeds ongewijzigd slechts f 3.—, inbegrepen franco terugzenden! 2jaargangen 
in een band f 3.50, 3 jaargangen in een band f 4.—. 
Stuurt Uw jaargangen met index en titelplaat, prima verpakt en voldoende gefrankeerd, 
aan onze bibliothecaris de heer A. T. Reijst, Hoogstraat 47, Koog a a n de Zaan. 
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Onze V/oorzitter aan het u/oord 

Bij de TIENDE JAARGANG van ons blad 

Eigenlijk moesten er uitroeptekens staan 
achter dit opschrift, want het is in deze tijd 
geen geringe prestatie, wanneer een be-
trekkelijk kleine en exclusieve vereniging 
in staat is om goedsmoeds van de ene 
jaargang in de andere te wandelen, en ten 
slotte, zoals wij nu doen, de tiende jaar-
gang aan te kondigenl 

Wij mogen echter niet verhelen, dat wij het 
moeilijk hebben. De tijd drukt op elk van 
onze leden, dus ook op de vereniging, dat 
kan al niet anders. Velen kunnen moeilijk 
hun jaarcontributie opbrengen, terwijl bij 
anderen het dagelijkse werk zozeer de aan-
dacht vraagt, dat hun liefhebberij er onder 
lijdt, en zelfs het woningvraagstuk maakt 
ook in de terrariumsport zijn slachtoffers. 
Maar toch beginnen we weer vol goede 
moed aan een nieuwe jaargang. Van waar 
die moed? Van u, beste lezer, want wij zijn 
er van overtuigd, dat u ons uw steun ook 
in het komende jaar niet zult onthouden. 

Daar is dan eerst uw financiele steun. Wij 
hebben namelijk nog altijd te worstelen 
met leden, die denken, dat wij van de wind 
kunnen leven. Wat het kost aan tijd en aan 
geld om achterstallige contributies te in-
nen, daarvan kan onze penningmeester u 
een dik boek open doen! Als degene, die 
niet op tijd kan betalen toch eens tijdig 
met de penningmeester een regeling trof, 
dan zou dat toch een heel andere indruk 
maken dan wanneer hij eerst een paar 
quitanties zonder opgaaf van reden laat 
teruggaan, zich dan nog eens een paar 
keer schriftelijk laat manen, en pas een 
teken van leven geeit wanneer wij zijn 
maandblad inhouden. 

Maar al is uw financiele steun een conditio 
sine qua non, ook uw morele steun moogt 
u ons niet onthouden. Onze redacteur is 
altijd vrij goed van copij voorzien, maar 
het zijn al te veel dezelfde namen die men 
boven de artikeltjes aantreft. Met behulp 
van de ervaringen van velen uwer zou ons 
maandblad nog veelzijdiger kunnen wor-

den. Waar blijft die foto van uw mooiste 
bak met beschrijving voor ons orgaan? Wij 
hebben mooie lichtbeelden en een goed 
projectie-apparaat, wij hebben een wel-
voorziene bibliotheek, een deskundig ge-
leide lichtbeeldendienst, een sectiedienst, 
een technische dienst en niet te vergeten 
een Herpeto-geografische dienst, die ook 
zit te wachten op uw veld-ervaringen en 
uw vindplaatsen. Van al deze instellingen 
kon nog veel meer gebruik worden ge-
maakt. 

Herinnert u zich eens wat wij het afgelopen 
jaar hebben bereikt! Wij namen deel aan 
tentoonstellingen, lieten een importlijst ver-
schijnen die er wezen mocht, publiceerden 
het waardevolle derde verslag van de 
Herpeto-geografische dienst, voegden weer 
een jaargang vol interessante artikelen toe 
aan ons maandblad . . . Graag willen wij 
zo doorgaan, minstens z6, en als het kan 
nog veel mooier, en u alien kunt daartoe 
bijdragen. Misschien kunnen wij de nieuwe 
lasten, die de fiscus ook op Lacerta's smal-
le schouders heeft gelegd, dragen zonder 
dat u er iets van merkt . . . , misschien kun-
nen wij het orgaan nog mooier maken dan 
tot dusver . . . , misschien zal er in het ko-
mende jaar een ruimere stroom van tropi-
sche en sub-tropische dieren naar ons 
land vloeien dan men ooit heeft meege-
m a a k t . . . , aan al deze dingen wordt ge-
werkt, maar dat zal alleen gelukken als wij 
de contributies vlot kunnen innen en als 
u alien uw best doet om het orgaan min-
stens zo boeiend te houden als het nu is, 
en . . . (moge het niet een ijdele wens blij-
ven!) . . . u in uw eigen kring eens wat 
propagandistisch werk voor onze vereni-
ging verricht, want het devies is: Hoe 
meer leden, hoe meer vreugd! 

Wellicht hebt u het al kunnen constateren: 
wij zitten niet stil, maar dan hopen wij van 
u hetzelfde! En nu vooruit.. ., onze tiende 
jaargang in ! . . . 

D. J. v. d. LAAN, Voorzitter 

Het secretariaat onzer vereniging is van 1 October j.l. af 
gevestigd te Haarlem, bij Th. J. P. Cornelissen, Pleiadenstr. 146 

Denkt U er aan bij Uw correspondentie steeds 
een antwoordpostzegel bij te v o e g e n l 
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Deze agaam, waarvan de oude benamin-
gen zijn Agama mutabilis Men. en Agama 
inermis Reuss, is een typische bodem-
bewoner, welke leeft in de spaarzaam be-
groeide steenwoestijnen. Als vegetatie komt 
daar slechts wat struikgewas voor. Dit 
reptiel bewoont het grootste gedeelte der 
woestijnen van Noord-Afiika, van de West-
Algerijnse Sahara tot aan Egypte toe en 
komt in deze streken veelvuldig voor. 
Dit jaar konden de leden van onze vereni-
ging Agama atricollis via onze import-
dienst betrekken. 
Wanneer deze dieren in een terrarium wor-
den gehouden, kenmerken zij zich direct 
door een vlot aanpassingsvermogen, waar-
bij zij de geweldige vreesachtigheid — die 
b.v. de Agama stellio in den beginne aan 
de dag legt — geheel missen. Na betrek-
kelijk korte tijd worden ze geheel mak. 
Van de Agama stellio onderscheiden zij 
zich verder, doordat hun staart niet van 
ringachtige wervels is voorzien, maar ge-
heel glad is. 
De normale kleur is: wijije beige-geel-
achtig, mannetje roestbruin met min of 
meer levendige roodbruine tekeningen op 
de rugzijde. 
Het is een dier, dat een prachtig kleuren-
spel kan demonstreren. Kleurverandering 
treedt echter alleen op in de paartijd en 
wanneer de dieren zich in opgewonden toe-
stand bevinden, alsmede in de zeer vroege 
morgenuren. 
Zo kunnen wij b.v. waamemen hoe een man-

Agama atricollis, U/oestijnagaan 
door J. Burgers, Tilburg 

met een foto door de schrijver 

netje een geheel blauw-rode rug heeft met 
een gouden glans, terwijl zijn keel schitte-
rend blauw is. Vooral deze zeldzaam fraai 
gekleurde keel steekt schitterend af tegen 
de omgeving. 
Het wijije kan b.v. een min of meer vlees-
kleurige ondergrond krijgen met drie brede 
dwarsbanden en meerdere vlekken van 
rood-bruine kleur. Haar keel is daarbij 
versierd met talrijke donker-violette stre-
pen. 
Als voedsel heeft deze agaam — in nog 
grotere mate als de Agama stellio — een 
voorliefde voor hardvleugelige insecten 
zoals kevers, sprinkhanen en dergelijke. 
Niettemin kan men ze ook wennen aan 
meelwormen. Drinken doen de dieren wei-
nig, maar wel hebben zij de gewoonte om 
met de regelmaat van een klok telkens een 
beetje water te komen drinken. Door een 
ongeval, mijzelf overkomen, heb ik mijn 
dieren een tweetal weken niet kunnen ver-
zorgen en tengevolge hiervan was het 
waterbekken in hun terrarium geheel uit-
gedroogd. Toen ik, hersteld zijnde, het 
bassin weer met vers water vulde, was 
het aardig om te zien hoe de beide atri-
collis wel een uur achter een stuk hun 
s'.ronk op en af wipten om zich te drenken, 
waarbij iedere keer slechts enkele teugjes 
werden genomen. Was het verse water 
misschien te koud? 
Voedsel likken zij met hun naar voren ge-
strekte korte, vleesachtige tong van de 
bodem op. Met krachtige beten wordt het 
vervolgens onvoldoende gekauwd om 
daarna, door achteroverwerpen van de 
kop, ineens te worden verzwolgen. Hun 
eetlust is tamelijk groot. Dat zij hun voed-
sel onvoldoende kauwen kan worden ge-
constateerd aan de uitwerpselen. 
Reeds een dag na het voedselopnemen ziet 
men het bijna onverteerde voedsel in de 
vorm van opvallend grote worstvormige 
ballen uitwerpen. In deze excrementen 
kunnen wij duidelijk kevers, meelwormen 
en andere insecten, die verslonden zijn, 
waamemen. 
Bij deze Agaam kunnen geen kleinere ha-
gedissensoorten worden gehouden, althans 
volgens Tofohr, omdat zij zich aan de 
hagedissen zouden vergrijpen. 
Mijn waarnemingen wijzen echter niet in 
deze richting en ik kan dit dan ook niet 
bevestigen. Als proef werden een viertal 
kleine zandhagedissen (Lacerta agilis) in 
hun terrarium uitgezet, welke zij vier weken 
lang ongemoeid lieten. De proef kon ik 
niet longer nemen omdat ik de zand-
hagedissen nodig had als voedsel voor 
mijn toornslangen. 
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Het is natuurlijk mogelijk, dat een zich ver-
grijpen aan kleinere medebewoners het 
gevolg is van geweldige honger. 
Medebewoners van dezelfde grootte laten 
zij in ieder geval met rust en zij verdragen 
deze opperbest, zelfs skinken. Volgens 
Tofohr zouden de agamen tegenover 
skinken een agressieve houding aannemen 
door zich breed op de poten op te heffen, 
hun rug te krommen, de buikzijde samen te 
persen en met wijd opengesperde bek 
plotseling krachtig toe te bijten. Een der-
gelijke imponeerhouding mocht ik echter 
nimmer waamemen. Dat zij overigens een 

Van de heer R. Dubois, leraar Natuurlijke 
Historie aan de R.H.B.S. te Venlo, een „pad-
denspecialist" bij uitstek, vernam ik, dat 
hij enkele jaren geleden twee knoflook-
padden had kunnen observeren in een der 
kleigroeven. De zekerheid, dat deze inte-
ressante dieren hier dus te vinden waren, 
maakt je vanzelfsprekend oplettend tijdens 
speurtochten langs Venlo's sloot en plas, 
maar steeds kreeg ik nul op het request. 
Wanneer men dan echter op een goede 
dag voor het resultaat van zijn vasthou-
dendheid staat: „een sloot vol knoflook-
padlarven", dan is de voldoening des te 
groter! Op Zondagmiddag, 1 Juli 1951, tij-
dens een fietstochtje met mijn dochtertje, 
belandde ik bij een sloot waar in het voor-
jaar naast talrijke kleine watersalaman-
ders, hoewel schaars, ook de kamsalaman-
der (Triturus cristatus) voorkomt. Die sloot 
is gelegen bij het kapelletje in Genooi, 
even buiten Venlo, tussen de Maas en de 
Rijksweg Venlo-Nijmegen. 
Des morgens bij een bezoek aan een be-
vriend aquariumliefhebber, die in zijn tuin-
vijver enkele jonge karpers er op na houdt, 
hadden wij met veel aandacht de capriolen 
van deze breedgerugde dikzakken gade 
geslagen. Toen ik dan ook 's middags 
langzaam langs die sloot liep, aandachtig 
turend in het water en plotseling „iets" 
met een felle staartzwiep de bodem zag 
opzoeken, meende ik het eerste moment 
met een karpertje te doen te hebben. Bij 
iedere stap wiegelden links en rechts 
grauwbruine „gestaarte eieren" met lood-
grijze onderkant naar de bodem. Plotse-
ling zag ik aan een reuze exemplaar, dat 
zich wat luier uit de voeten maakte, een 
glimp van achterpoten, en mijn dochtertje, 
dat zich met bloemetjes plukken onledig 
hield, keek verschrikt op bij pappa's nu 
volgende luidruchtigheid. 
Mijn vurige wens, om eens met deze reuzen 
onder de „pannestertjes" kennis te maken, 
was in vervulling gegaan en ik geef u de 
verzekering, dat mijn hart een tikje sneller 
klopte. Honderden van deze diertjes, dik 
als kippeneitjes, bevolkten deze sloot, 
maar om voile zekerheid te hebben moest 

goed gebit hebben, heb ik zelf kunnen 
ondervinden. 
Wat de temperatuur aangaat zijn ze ook 
al niet veeleisend. Zij schijnen zich tamelijk 
vlug te kunnen acclamatiseren. Momenteel 
— 24 Augustus 1951 — varieerde b.v. de 
temperatuur in hun terrarium (geplaatst 
in een glazen terrariumhuis) van 13° C tot 
40° O, welke grote temperatuurverschillen 
zij goed verdragen. 
Resumerend: het is een reptiel, hetwelk 
aan alle bezitters van een woestijnterra-
rium warm kan worden aanbevolen. Er is 
nog een paar bij de importdienst voorradig! 

ik er toch eentje in de hand hebben. Een 
half uurtje later was ik weer present, in 
gezelschap van een vriend. Spoedig was 
de eerste buit, die als een vis klepperde 
in het net, binnen. Alle nog mogelijke twij-
fel was nu opgeheven, het waren inder-
daad larven van de Knoflookpad (Peloba-
tes f. fuscus Laurenti) van waarlijk mon-
strueuze aimetingen, waarvan bij de groot-
ste exemplaren reeds de voorpoten aan het 
„doorkomen" waren. Het wekt de indruk, 
als je zo'n diertje bekijkt, of het opgepompt 
is en ieder moment kan ontploffen. 
Zonder gevaar van „roofbouw" te plegen 
namen wij zes van deze kanjeis mee, die 
ter verdere observatie uitgezet werden in 
het tuinvijvertje van mijn buurman. Aardig 
om te zien is het, hoe zij met graagte sla-
blaadjes consumeren. De afmetingen liepen 
nogal uiteen: er waren knapen in die sloot 
die, voorzichtig geschat, dicht in de buurt 
van 14 cm kwamen. 
Zondag 22 Juli heb ik nogmaals een be-
zoek aan de bewuste sloot gebracht en kon 
toen nog een tiental larven waamemen, 
die reeds van vier pootjes waren voorzien. 
Overigens is gebleken, dat deze amphibia 
hier waarschijnlijk lang zo zeldzaam niet 
zijn als wij gedacht hebben. Van een lid 
van de Aquariumvereniging „Scalare" ver-
nam ik, dat in de slotgracht van het 
kasteel te Arcen, alsmede in een poeltje 
in de nabijheid van genoemd kasteel, 
knoflookpadlarven door hem zijn waarge-
nomen. Ook in de „Hondenpoel", waarover 
ik in het nummer van December (Lacerta, 
9e jaargang, no. 3) schreef, in verband met 
de daar overwinterende salamanders, kwa-
men ze voor. Helaas is dat nu niet meer 
mogelijk, omdat dit unieke stukje natuur 
is gedempt en voorgoed bedorven. 
Een nieuwe vindplaats kan aan de boven-
genoemden worden toegevoegd, want tij-
dens een bezoek op 5 Augustus 1951 aan 
de Tegelse kleigroeven, ontdekten wij er 
een vijftal op een afgelegen plekje, in 
zeer ondiep water. Het bronwater, dat bar 
koud is in deze poelen, schijnt remmend 
te werken op de metamorphose (gedaan-
teverwisseling), gezien het feit, dat in de 

Een w/aarneming van Knoflookpadlarven door H. Hermans, venio 
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sloot, waarover hierboven wordt geschre-
ven en waarin er honderden voorkwamen, 
er nu — op het moment dat wij hen nog 
in dat bar koude water in de kleigroeve 
vonden — geen enkel exemplaar meer te 
bespeuren is. 
Ik hoop, dat bovenstaande regels aanlei-

10 September 1951, de dag waarop „Lacer-
ta" 10 jaar geleden werd opgericht, is niet 
onopgemerkt voorbijgegaan. Felicitaties 
kwamen binnen uit het buitenland van 
Dr W. Klingelhoffer en Dr W. B. Sachs, twee 
Duitse pioniers op herpetologisch gebied; 
„Psettus", Hilversum en onze Herpeto-Geo-
grafische Dienst boden telegraiisch hun 
gelukwensen aan, terwijl een aantal orga-
nisaties w.o. „De Natuurvriend", 's-Gra-
venhage en de Nederlandse Bond „Aqua-
Terra" en enkele leden schriftelijk hun 
beste wensen voor een verder voortbestaan 
van hun felicitaties vergezeld lieten gaan. 
„Lacerta" ontving zelfs cadeaux! „De Na-
tuurvriend" voornoemd, had de attentie 
haar gelukwensen te doen vergezeld gaan 
van een kleine jubileumgift, terwijl ons lid, 
mej. E. D. M. Liips, haar verraste met zo 
maar / 100,— op haar girorekening. 
Om de echte „Lacerta"-geest — die heerst 
onder het merendeel onzer leden (en die 
ons dan ook de kracht heeft gegeven in 
die 10 jaar met een zo kleine groep ge-
specialiseerde lieihebbers zoveel te berei-
ken) te demonstreren, geven wij een brief 
van mej. Liips hieronder weer. 
Het Bestuur is erg dankbaar voor de waar-
derende woorden en de appreciate voor 
zijn werk, geuit door de verschillende aan-
bieders van gelukwensen. Aan de geschon-
ken bedragen zal een goede bestemming 
worden gegeven. 
Mej. Liips schreef: 

„Gedurende tien jaar mocht ik genieten 
van de goede raadgevingen en voor-
lichting onzer vereniging „Lacerta". De 
samenkomsten van de werkgroep en de 
excursies gedurende de tijd, dat ik nog 
in Den Haag woonde, zullen bij mij een 
prettige herinnering blijven. Nog elke 

Bestuursmededel ingen 
Voor nieuwe leden delen wij mede, dat ons 
maandblad elke maand omstreeks de 20e ver-
schijnt. 
Aan alle leden werd op 10 September 1.1. een ge-
stencllde ledcnlijst gczonden, dank zij de be-
langeloze medewerklng van ons lid Jhr L. Schorer 
te Drlebergen, die de lljsten niet allecn voor ons 
vervaardlgde, maar ze ook geheel postklaar met 
postzegels en al arleverde aan het secretariaat 1 
Onze zeer gewaardeerde dank. 
Mochten er onverhoopt leden zijn, die deze lijst 
niet zouden hebben ontvangen, kunnen zij een 
exemplaar aanvragen bij het secretariaat. 
WIJ hopen van tijd tot tijd de aanvulllngen op 
deze ledenlljst te kunnen doorgeven. 
Gebrulkt de lijst om elkaar eens op te zoeken 
en nader te leren kennen! 

ding mogen zijn voor onze Lacertaleden 
om bij eventuele speurtochten eens uit te 
kijken naar deze zo interessante diertjes. 
Komen zij ergens in een sloot voor, dan is 
het uitgesloten dat zij, gezien de geweldige 
afmetingen, over het hoofd worden gezien. 

maand kijk ik vol interesse uit naar ons 
maandblad. Helaas is de tijd er niet naar 
om het 10-jarig bestaan van „Lacerta" 
feestelijk te herdenken. Ook zag ik geen 
kans tot slagen in een actie, zoals wij 
vorig jaar hadden opgezet. Toch wil ik 
deze datum niet stilzwijgend voorbij gaan, 
maar U als Bestuur mijn hartelijke dank 
uitdrukken voor al de gedachten en 
krachten aan onze gemeenschappelijke 
liefhebberij besteed. Daamaast breng ik 
deze waardering tot uitdrukking door 
een jubileumgave van / 100,— op de giro 
van „Lacerta" te storten. 
U, Mijnheer ter Horst, wilt uw ambt als 
secretaris nu neerleggen. Hoezeer het mij 
spijt, zowel persoonlijk als voor onze ver-
eniging, wij kunnen toch niet verlangen, 
dat U maar in het oneindige door blijft 
zwoegen (soms zelfs in nachtelijke uren) 
voor onze belangen. 
Moeilijk zal het zijn U te vervangen, maar 
wij moeten er ons bij neerleggen; het is 
's werelds loop, dat de een telkens voor 
de ander plaats maakt. Ik wens U en 
ons toe, dat er een U waardige opvolger 
gevonden wordt, zodat wij alien in de 
toekomst verder steun en genoegen in 
„Lacerta" mogen vinden. Een troost, dat 
wij uw krachten zich toch nog aan ons 
orgaan als redacteur mogen zien ont-
plooien. 
Mijne Heren van het Bestuur, ik verzoek 
U, als blijk van erkenning en waardering 
voor de heer ter Horst, alsnog met hem 
te overleggen hoe mijn jubileumgave he' 
beste ten bate van onze vereniging (of 
ons tijdschrift „Lacerta") besteed kan 
worden. Met vriendelijke groeten en de 
beste wensen voor de bloei onzer ver-
eniging. Op naar het volgend kroonjaar!" 

Zondag 9 September heeft onze secretaris-redac-
teur, de heer J. Th. ter Horst, namens „Lacerta" 
een bezoek gebracht aan de natuurhistorische 
exposltie ..Wonderland" te Antwerpen, waarblj 
met vele Belglsche leden onzer vereniging, woon-
achtlg in Antwerpen en omgevlng, persoonlijk 
kotinls kon worden gemaakt. 
Hoewel dit persoonlijk contact slechts heel kort 
kon duren, was het toch prettlg met deze mensen, 
waarmede al zo vele jaren werd gecorrespondeerd, 
eens over ons werk te praten. De terrarlum-
liefhebberij was op deze show slechts door vier 
terrarla vertegenwoordlgd, waaronder een zeer 
fraai Ingerlchte bak van ons lid M. J. Janssens. 
De mool beplante bak bevatte een aantal Toorn-
slangen. 

Bij de verjaardag van onze vereniging 
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