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Bezit een Vuursalamander een stemgeluid? 
door G- Menges-Gleisu/eiler. Vertaling: A. T. Reijst 

Gedurende de glorietijd van de Franse 
Zonnekoning Lodewijk XIV, woonde in 
Neurenberg een arts, die zich in 't bijzonder 
bezig hield met de bestudering van de 
Vuursalamander, terwijl hij over dit dier 
een omvangrijk werk schreef. Deze man 
heette Johann Paul Wurffbain; de titel van 
zijn in het Latijn geschreven en in 1683 vei-
schenen werk luidde: ..Salamandrologia, 
h.e. descriptio, Historico, Philologico, Philo-
rophico, Medica, Salamandrae", hetgeen 
in het Nederlands vertaald betekent: „Sala-
manderkunde, dat is de geschiedkundige, 
wetenschappelijke, philosophische, medi-
sche beschrijving van de Salamander". 
Het in perkament gebonden boek is uit de 
aard van de zaak geen interessante ont-
spanningslectuur. De Latijnse taal is vaak, 
door de dikwijls zeer ingewikkelde con-
structie, niet gemakkelijk te begrijpen, ter-
wijl de inhoud, door de bijzonder hoog-
dravende geleerdheid en de bombastische 
uitdrukkingen, over het algemeen buiten-
gewoon vervelend is. 
Toch kan niet worden ontkend, dat Wurff-
bain zich zeer veel moeite heeft gegeven 
om alles, wat toentertijd over Vuursalaman-
ders en salamanders in 't algemeen bekend 
was, te beschrijven. Hij deelde vele van zijn 
eigen waarnemingen mede, verheelde het 
echter ook niet, als zijn waarnemingen eens 
geen resultaat hadden opgeleverd. Zo kon 
hij bv. over het stemgeluid van de Vuur-
salamander uit eigen ondervinding niets 
mededelen, hoewel hij van anderen had 
vernomen, dat deze w61 een stemgeluid 
zou bezitten. Hij haalt namelijk getuigen-
verklaringen aan, waarin wordt gezegd, 
dat het dier bij nevelig en koel weer zijn 
stem laat horen. 

Tweehonderdveertien jaar later schrijft ook 
Bruno Diirigen in zijn nog heden ten dage 
zeer belangrijke en interessante boek „De 
Amphibieen en Reptielen van Duitsland", 
dat hij bij de Vuursalamander nog geen 
aanwijzing omtrent het al of niet aanwezig 
zijn van een stemgeluid heeft waargeno-
men. Ook hij verwijst naar beweringen van 
anderen, die verklaren, dat de Vuursala-
mander geluid zou kunnen maken. Aange-
zien de door Diirigen gepubliceerde mede-
delingen zeer geloofwaardig lijken, zou 
men moeten aannemen, dat na de 267 jaren, 
die er verlopen zijn nadat Wurffbain zich 
met het stemgeluid van de Vuursalamander 
bezig hield, nu eindelijk eens zekerheid zou 
heersen over het feit, of de Vuursalamander 
werkelijk in staat is om geluiden voort te 
brengen. Maar zelfs nog in 1947 schrijft ons 
Lacertalid, de heer J. H. Kouwenhoven, in 
„Het Aquarium" (XVIIIe jrg. biz. 20), dat 
het dier niet in staat is om een geluid te 
maken, al mogen sommigen van mening 
zijn, dat de Vuursalamander een parings-
roep laat horen, die zo ongeveer „dni" zou 
luiden. Bevestigingen hiervan, door hem 
bekende terrariumhouders, heeft hij echter 
nog niet. 
Tenslotte wordt op het ogenblik de Vuur-
salamander in sommige Franse provincies 
nog als „sourd", d.w.z. doof betiteld, het-
geen door het feit, dat het dier geen zicht-
baar trommelvlies heeft, weer bevestigd 
schijnt te worden. Van de andere kant kan 
men niet bestrijden, dat ook de Knoilook-
pad (Pelobates fuscus fuscus) geen zicht-
baar trommelvlies heeft, terwijl zij wel 
degelijk een stemgeluid bezit. 
Er zijn echter ook betrouwbare waarne-
mers, die mededelen, dat zij de Vuursala-
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mander geluid hebben horen maken. Hun 
beweringen over de aard van die geluiden 
wijken echter nogal eens af. Zo spreekt 
men van een geluid, dat als „uk-iik" klinkt, 
op een toonhoogte A2 (d.i. tweede A van de 
toonladder); van een knorrend „an-dn" of 
van een als „ani"-klinkend geluid, te ver-
gelijken met de roep van de Vroedmeester-
pad (Alytes obstetricans obstetricans). 
„Het geluid van de Vuursalamander zou 
men ongeveer door een „wid-wid-wid" 
kunnen weergeven, als men de lettergrepen 
met toegespitste lippen uitspreekt," merkte 
een ander op en schreei daarbij: „M.a.w. 
een duidelijk fluiten, dat echter maar zel-
den ten gehore wordt gebracht. *) 
Toen ik het geluid voor de eerste maal 
hoorde, dacht ik, dat er een muis in de 
buurt zat, totdat ik mijzelf er van had over-
tuigd, dat de salamanders dit geluid voort-
brachten. Het geluid is zeer karakteristiek 
en klinkt inderdaad precies als het piepen 
van jonge muizen. Ik hoorde het vaak van 
jonge diertjes, wanneer ik hen in de hand 
nam en vermoedelijk wilden zij met dat 

geluid hun onbehagen te kennen geven. 2) 
Weer anderen vertelden, dat de salaman-
ders het geluid lieten horen als zij na lange 
tijd voor de eerste maal weer eens levend 
voer kiegen. 
Een beetje geluk moet men in ieder geval 
hebben, om het geluid van de salamander 
eens te horen. Men kon hen er ook niet 
toe brengen hun stem te laten horen door, 
zoals bij de boomkikkers het geval is, 
lawaai te maken. Evenmin reageren zij op 
hardhandig beetpakken, knijpen, enz. Zelfs 
als zij blijkbaar pijn lijden, geven1 zij nog 
geen kik. De natuur laat zich ook hier niet 
dwingen. 
Het zou echter onjuist zijn te beweren, dat 
de Vuursalamander geen geluid zou kun-
nen maken. Ik heb hem in ieder geval vaak 
en duidelijk, bij verschillende weersgesteld-
heden, op verschillende tijden van de dag 
en van het jaar en buiten de paringstijd 
gehoord. Zeker wordt het trommelvlies door 
tonen niet in trilling gebracht, hetgeen ook 
in het geheel niet zou passen bij een dier, 
dat zo verborgen leeft. Maar dat hij door 
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zijn stem van zijn aanwezigheid kan blijk 
geven, daaraan behoeft werkelijk geen 
twijfel meer te bestaan. 

Naschriit van de redactie: 
J) Men moet de in het Duits weergegeven 
klanken ongeveer uitspreken als volgt: 
„iik-uk als uuk-uuk, dn-dn als en-6n (de e 

langgerekt), ani-ani als eni-eni, wid-wid als 
wied-wied". (Red.) 
'-') Een piepend geluid heb ik ook wel eens 
bij watersalamanders waargenomen, wan-
neer ik hen enigszins ruw oppakte. Dit 
zullen andere „Lacerta"-leden toch ook wel 
eens hebben waargenomen!? Waarom zou 
dan de Vuursalamander geen geluid kun-
nen maken? (Vert ) 

De gewone Boomhagedis van Java 

Hefererende aan een destijds door u ge-
daan verzoek, om een bijpassend stuk te 
schrijven voor een door u ontvangen foto 
uit Indonesie, betrekking hebbende op de 
gewone Boomhagedis (Calotes jubatus) is 
het mij eindelijk gelukt materiaal te be-
machtigen, dat mij toegezonden werd uit 
Indonesie, evenwel geen foto, zoals was 
afgesproken. 
De heer Gaal, eertijds medewerker aan het 
Zoologisch Museum te Buitenzorg, ver-
klaarde mij ondermeer, dat hij zeer lang 
naar dit exemplaar heeft moeten uitkijken, 
alvorens zijn slag te kunnen slaan. 

door G- J- C. Lems, Zeist 
De moeilijkheid lag daarin, dat er op Java 
drie soorten boomhagedissen voorkomen, 
tenminste die ik zelf waargenomen heb, 
misschien zijn er wel meer. 
Want, zoals ik u reeds eerder een artikel 
stuurde over de Groene leguaan (Iguiana 
Iguiana) is het u misschien opgevallen, dat 
deze soort van origine eigenlijk niet in de 
Indische Archipel mag voorkomen. De heer 
Gaal zegt echter: „Sinds 1929 komen zij in 
de Archipel voor, het meest nog op 
Sumatra". 
Het is als het ware een import-invasie ge-
weest en de grote geboortetoename dezer 

• 

Calotes Jubatus. Flltsfoto In Terrarium te Bultenzotg 
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dieren is te wijten aan het feit, dat zij hun 
natuurlijke vijand missen. 
Van de drie eieren, die het wijfje produ-
ceert, worden er drie hagedissen volwassen. 
Indien men Calotes jubatus nader gaat 
bekijken, geeft zij de indruk een combinatie 
te zijn tussen de Iguiana en de Kameleon 
van Owen. 
Neemt men bv. de voorpoten in ogen-
schouw, dan zal men zien, dat het dier zeer 
lange tenen heeft. Aan elke poot zijn vier 
tenen naar voren gericht, de duim naar 
achteren. Veelal doen zij denken aan een 
slank model van de apenhand, doch dan 
met een zeer smalle middenhand. Tussen 
de wijsvinger en de middelvinger is een 
lichte vergroeiing der huid waarneembaar, 
evenals tussen de ringvinger en de pink, 
hetgeen aan de Kameleon doet denken. 
Bezien wij nu de nagels der tenen, dan con-
stateren wij, dat zij zeer lang kunnen zijn, 
ovaal-rond en bol, aan de einden aigeplat. 
Het dier kan als een telganger kruipen, dit 
meestal in snelle vaart (vlucht). Het moet 
een genot zijn dit dier in zijn sluiphouding 
te zien. De voorbereidingen hebben zeer 
veel weg van die van een panter, die zijn 
prooi gaat bespringen. De mooie, langwer-
pige kop, krachtig door de huidplaten, met 

Verschillende readies van Lacerta-leden 
op het in het Octobernummer verschenen 
artikel over de „Groene leguaan", van de 
hand van de heer G. J. C. Lems, nopen ons 
terug te komen op zijn uiteenzetting. De 
meeste readies hadden tot onderwerp het 
voorkomen van Iguana iguana in de In-
dische archipel, een feit dat door velen 
betwijfeld, respectievelijk ontkend werd. 
Merkwaardigerwijs volgen juist in dit num-
mer enkele gegevens hierover (zie artikel 
„De Gewone boomhagedis van Java"), zo-
dat een voorkomen in Indonesie eventueel 
wel tot de mogelijkheden moet worden ge-
rekend, hoewel ons nog nooit mededelingen 
hierover hebben bereikt. 
Voor de redactie was een en ander aan-
leiding zich te wenden tot het Zoologisch 
Museum te Buitenzorg om nadere inlich-
tingen; zodra deze zijn binnengekomen 
volgen mededelingen hierover. 
Aan de andere kant bereikten de redactie 
brieven, die betrekking hadden op de 
inhoud van het betreffende artikel en die 
algemeen de conclusie onderstreepten, dat 
de schrijver in zijn materie is verward 
geraakt en tot volkomen verkeerde gevolg-
trekkingen is gekomen, die te wijten zijn 
aan het met elkaar verwarren van de 
Groene leguaan en de Boomhagedis, Ca-
lotes jubatus. Dit blijkt al direct uit de in 
het artikel genoemde inheemse namen, 
welke gelden voor Calotes jubatus. 
Voorts wordt gesproken van een verblijf op 
schaduwrijke, vochtige plaatsen, terwijl 

de mooie, grote, bruine ogen, gaat dan een 
weinig in zijn lengte-as opzij, gelijk een 
hond kan doen wanneer hij ergens gespan-
nen naar kijkt. De slanke, gespierde voor-
poten iets buitenwaarts bij de ellebogen, 
het voorlichaam iets opgedrukt. Het lange, 
slanke lichaam in een lichte boog achter-
waarts, bij het bekken plat gedrukt op de 
tak, de achterpoten met de knieen horizon-
taal aan de tak. De staart zacht heen en 
weer zwaaiend. Vaak ook ligt de staart in 
een rechte lijn met het lichaam, iets gebo-
gen als een gespannen veer. De ribben 
staan dan strak gespannen en duidelijk 
zichtbaar onder de huid. 
Hun gewone kleur is doorgaans bruin-
groen-geel met mooie, langwerpige bruin-
groene ogen. 
Voor een hagedis is het merkwaardig, dat 
zij zich veel op zeer broeierige plaatsen 
ophoudt. 
Wel is bekend, dat zij zich op drogere, open 
gronden begeeft, maar dit meestal als de 
larong-zwermtijd is aangebroken (larong 
= vliegende witte mier). 
Dit is, naar ik meen, in de overgangstijd 
van het droge naar het natte seizoen. 
Over haar verder voedsel behalve kevers, 
witte mieren en insecten is niets bekend. 

Calotes jubatus meestal domicilie zoekt in 
struikgewas en hoogopgeschoten heesters 
op zonnige plekken. 
Wat het afknabbelen van de kop van kui-
kens betreft kan opgemerkt worden, dat 
zowel de Leguaan (als principieel vegeta-
rier) als de Boomhagedis (wegens zijn 
klein formaat) zich van een dergelijke actie 
pleegt te onthouden. Vermoedelijk heeft zijn 
fantasie de schrijver hier parten gespeeld 
en heeft hij wel eens gelezen, dat een ver-
want van Calotes jubatus, namelijk Calotes 
versicolor, in het Duits „Blutsauger" wordt 
genoemd, een vertaling van de inheemse 
naam van dit buiten Indonesie levende 
dier. 
Deze naam slaat ten onrechte op de rode 
kleur, die de kop van de mannelijke dieren 
van deze soort bij opwinding siert en die 
zodoende dit onschuldige dier zijn afschrik-
wekkende naam heeit bezorgd. 
Een verdere onjuiste waarneming tenslotte 
betreft de zgn. „nestbouw", die de schrijver 
in zijn artikel vermeldt. Laten wij volstaan 
met te constateren, dat zowel Leguaan als 
Boomhagedis hun eieren in zelf gegraven 
gaten in de bodem deponeren. Het boven-
staande geeft ons aanleiding er nog eens 
de nadruk op te leggen, met critische zin 
te werk te gaan bij het verzamelen van 
ervaringen en nooit op de mededelingen 
van derden ai te gaan, vooral wanneer het 
amphibieen en reptielen aangaat , die nog 
te vaak het voorwerp zijn van geprikkelde 
fantasie en fabeltjes. REDACTIE. 

Commentaar op het artikel de „Groene Leguaan" 
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Skinken in het terrarium 
door A. 

In 1951 hebben verscheidene „Lacerta"-
leden, via onze Importdienst of handelaren, 
diverse skinken betrokken. Daarom lijkt het 
mij niet kwaad, iets over deze hagedissen-
familie te vertellen. 
Niet alleen kon ik hierover het een en 
ander uit de boeken van Krefft (No. 12 van 
onze bibliotheek) en Klingelhoffer putten, 
maar zelf heb ik ook een paar Berber-
skinken (Eumeces algeriensis Peters) van 
de Importdienst betrokken, terwijl ik vroe-
ger tevens andere soorten in mijn terraria 
heb gehad, zodat ik over deze dieren uit 
eigen ervaring eveneens iets kan mede-
delen, hetgeen van nut kan zijn voor hen, 
die skinken hebben aangeschaft. 
De familie Scincidae (Glad- of visschub-
hagedissen), zo genoemd omdat de schub-
ben als bij een vis op het lichaam van de 
dieren liggen en glad aanvoelen, omvat 
een vrij groot aantal geslachten en soorten. 
Van de geslachten Chalcides, Mabuya en 
Eumeces hebben sommige leden enige 
soorten kunnen bemachtigen. 
Allereerst zullen wij het geslacht Eumeces 
behandelen om dan later ook de andere 
tot de familie Scincidae behorende ge-
slachten — welke ook zeer de moeite 
waard zijn — te behandelen. 
Laat ik beginnen met het geslacht Eume-
ces. Klingelhoffer noemt in zijn boek „Ter-
rarienkunde" slechts een viertal soorten 
van dit geslacht, maar er zijn er veel meer. 
Men moet maar eens boekwerk 94 uit onze 
bibliotheek, ,.Handbook of Lizards", ge-
schreven door Hobart M. Smith, er op na 
slaan. Deze schrijver noemt daarin alleen 
al 19 soorten, die in Amerika thuis be-
horen. 

Van de vier soorten, die Klingelhoffer 
noemt, komt Eumeces Schneideri Daudin 
(de gespikkelde Skink) voor in Noord-
Afrika, van het Oostelijk deel van Algiers 
af tot Egypte. Verder in Klein-Azie, Syne', 
Beloetschistan en op Cypres. Zij is reeds 
meerdere malen — ook door onze Import-
dienst — hier ingevoerd. Zowel in Artis als 
bij ons lid J. P. van der Werff in Rotterdam, 
heb ik d:t fraaie reptiel kunnen bewonde-
ren. Op de stand van onze vereniging 
tijdens de tentoonstelling 1950 te Rotterdam 
was eveneens een exemplaar aanwezig. 
De rugzijde is op bruine ondergrond met 
rode en witte spikkels bezaaid. Ter weers-
zijden van de buikstreek loopt een ciiroen-
gele streep van voren naar achteren. Vol-
gens Kreiit wordt deze skink wel 40 cm 
lang. Verder zegt Klingelhoffer, dat de 
Berberskink (Eumeces algeriensis Peters) 
nog groter dan de vorige wordt, hetgeen 
ik — afgaande op de exemplaren die ik 
van beide soorten gezien heb — nu niet 

Jonge Eumeces schneideri, twee derde ware 
Foto: Miss Dr. E. Ehrllch, Haifa 

T. Reijst, Koog a.d. Zaan 
bepaald kan beamen. Volgens mij maakt 
E. Algeriensis een veel plompere indruk 
dan E. Schneideri, die veel slanger lijkt en 
tevens vlugger en beweeglijker is. 
Toch is E. algeriensis een mooie, forse, 
behoorlijk grote skink. Er zijn in 1951 al 
heel wat exemplaren van deze soort inge-
voerd. Liep men in Amsterdam over de 
Ceintuurbaan, dan kon men bij ons lid de 
firma Gebrs. Voorwalt talrijke exemplaren 
voor de ramen zien liggen, waaronder ge-
weldige knapen, die met hun dikke kop-
pen de indruk wekten, heel wat mans te 
zijn. Deze skink komt in Westelijk Algerije 
en Marokko voor, zodat Mertens haar dan 
ook meer als een plaatselijk ras van de 
vorige beschouwt. De tekening op de rug 
is anders nogal verschillend. Op lichtere 
bruingrijze ondergrond zijn grillig gevorm-
de, fel rode vlekken of strepen, als het 
ware in een rij achter elkaar liggend, ter-
wijl ter weerszijden van de kop, langs de 
bovenlippen, eveneens van die rode vlek-
ken te zien zijn. 
De gele strepen op de flanken — genoemd 
bij Eumeces schneideri — ontbreken hier. 
Terwijl volgens Klingelhoffer E. schneideri 
tamelijk schuw, maar ook levendiger blijft 
en kleinere mede-bewoners in het terra-
rium vaak door het afbijten der staarten 
beschadigt, wordt de Berberskink buiten-
gewoon tam en blijft tegenover haar mede-
bewoners zeer verdraagzaam. 
Bij mijn eigen exemplaren deed ik dezelfde 
ervaring op. De kleinere hagedissen wor-
den ongemoeid gelaten en niet alleen 
nemen zij sprinkhanen enz. uit de hand 
aan, maar ik kan de dieren zelfs oppakken 
en met hun neuzen vlak voor het voeder-

> 
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Berberskink Eumeces algrelensb Pus. Naar een kleurenfoto Schmldlln, Tllburg 

bakje zetten. Wanneer zij dan trek hebben 
beginnen zij dadelijk te eten. Aan die 
„trek" ontbreekt het anders nogal eens; het 
zijn erge kieskauwers en trage eters. Be-
halve sprinkhanen, dikke kruisspinnen en 
meelwormen eten ze ook onbehaarde rup-
sen en huisjesslakken. De kleinere slakken, 
met broze schaal, worden door middel van 
hun stevige kaken gekraakt en gepeld. 
Die met te harde schaal worden echter 
eerst door mij bewerkt en voorts op een 
plat voederbakje voor hun neus gezet. 
Meestal wordt er dan ook van gegeten. 
Jammer, dat regenwormen in het geheel 
niet worden gewaardeerd; dit zou het 
voedselvraagstuk beduidend verlichten. 
Wanneer de temperatuur in het terrarium 
zo tegen 30 gr. C. loopt, worden zij gewoon-
lijk wat levendiger, scharrelen wat heen 
en weer door het terrarium of graven ijve-
rig in de bodemgrond. Men moet zich dan 
ook geen illusies maken in een terrarium 
met grote skinken tevens een mooie be-
planting te kunnen hebben. 
Geef de dieren een soort woestijn- of step-
penlandschap met wat rotsstenen op de 
achtergrond en hier en daar een stevige 
plant, bijv. een agave, er tussen1). 
Daalt de temperatuur en wordt het avond, 
dan graven zij zich meestal in en dan liefst 
vlak naast het bodemverwarmings-appa-
raat. Zonder bodemverwarming komt men 
er niet en dat geldt voor vrijwel alle skin-
ken. Zij tonen er zich dan ook erg dankbaar 
voor wanneer zij hun buikjes kunnen ver-
warmen en laten zulks blijken door met 
dichtgeknepen ogen lange tijd achtereen 

op die verwarmde plek te blijven liggen. 
Voor dit verwarmingsapparaat verwijs ik 
naar het Novembernummer van deze jaar-
gang. 
Door het vele woelen en graven in het 
zand, komt dit verwarmingstoestel vaak 
zichtbaar en daar blijven zij dan pardoes 
met hun buikjes bovenop liggen. Volgens 
de Grijs („Zoologische Garten" XXXX, biz. 
184) is het beter in plaats van zand, heel 
fijn grind te geven, omdat door het vuil 
wordende zand kans bestaat op oogontste-
king. Een droge grond is voor hun goede 
gezondheid nog van meer belong dan 
warmte. Ook zouden zij, volgens de Grijs, 
graag fruit eten en aan rauw vlees te wen-
nen zijn; iets wat ik ook heb geprobeerd, 
maar tot nu toe zonder resultaat. 
Wel heb ik geprobeerd of mijn Berberskin-
ken zoete spijzen lusten. Ik gaf hen op 
een schoteltje rijst met melk en veel suiker 
en ziedaar, er werd dadelijk aan gelikt en 
van aegeten. Alweer dus iets — wat vooral 
in de winter — een verlichting in het voed-
selvraagstuk kan geven en misschien wel 
bij meerdere terrariumdieren te proberen 
is. Men moet zich echter van de hoeveel-
heden, die daarbij verorberd worden, geen 
te grote voorstelling maken. Ik schreef 
immers reeds, Berberskinken zijn trage 
eters. (Wordt vervolgd.) 
') De Agave is een woestijn- en steppe-
plant van het Amerikaanse continent. Past 
dus feitelijk niet in een Afrikaans land-
schap met deze soort skinken. De schrijver 
neemt Agaven omdat hij aikerig is van 
cactussen met hun stekels. (Red.) 
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Practische w/enken voor de terrariumhouder 
door A. T. Reijst, Koog aan de Zaan, „(nlichtingendienst! 

Vitaminen. 
Een van de nieuwe leden, die zijn terra-
riumdieren vitaminen wilde toedienen, 
deed dit o.a. door over de meelwormen, 
welke in een bakje in het terrarium waren 
gezet, „Davitamon" (bevat vitaminen A en 
D, opgelost in olie) te druppelen, hetgeen 
eerst werd verdund met een theelepeltje 
sla-olie. Vreemd keek ons lid op, toen de 
meelwormen direct na de aanraking met 
de olie-achtige substantie als razenden te 
keer gingen. Zij wrongen zich in bochten, 
sprongen bijna boven het voederbakje uit 
en waren na ongeveer een halve minuut 
dood. Lezers, dit is toch logisch. 
Meelwormen zijn larven van het insect de 
meelkever (Tenebrio molitor) en zij ademen 
door tracheeen. Door die olie raken de 
tracheeen verstopt, zodat de meelwormen 
geen lucht meer kunnen krijgen en de ver-
stikkingsdood sterven. Het is mogelijk dat 
„Davitamon" bij hen ook nog andere reac-
ties veroorzaakt behalve de verstikkende 
werking, bijv. pijn of iets dergelijks, waar-
door zij wild worden. 
Bij „Vigantol" — eveneens een olie-achtige 
substantie die verschillende vitaminen be-
vat — heb ik dit springen nooit waarge-
nomen, wel het spoedig sterven. 
Wanneer onze terrariumdieren geplaagd 
worden door parasieten, mijten of teken, 
wrijven wij hun lichamen immers ook met 
olie in, waardoor die parasieten dan op 
dezelfde wijze sierven. In het Octobernum-
mer van de lOe jaargang van ons orgaan 
beschrijft ons lid de heer Felix Vandevelde, 
hoe hij dit met goed gevolg toepaste bij 
zijn Toornslangen. Trouwens meerdere ma-
len is olie als bestrijdingsmiddel tegen 
parasieten, mijten of teken in de literatuur 
genoemd. 
Intussen kan men toch op deze wijze zijn 
dieren wel de nodige vitaminen toedienen, 
mcxar dan moeten wij de druppels eerst 
dan pas op de meelwormen druppelen als 
wij merken, dat de reptielen of amphibieen 
trek in de voederdieren hebben en het vast 
staat, dat zij dadelijk na het aanreiken op 
de meelwormen zullen aanvallen. 
De beste methode lijkt mij echter de meel-
wormen met vitamine-gistvlokken te voe-
deren, zoals reeds door mij beschreven in 
het vorige nummer, zelfde rubriek. 
Wil men toch de vitaminen druppelsgewijze 
in vloeibare vorm toedienen, dan neme 
men bijv. de hagedis in de linker vuist, 
met de kop juist even tussen de duim en 
de andere vingers uitkomend en het flesje 
„Davitamon" of „Vigantol" — voorzien van 
een druppelbuisje — in de andere hand. 
Men duwe met dit buisje zachtjes tegen de 
bek en tien tegen een, dat het diertje deze 
dan nijdig openspert. Vervolgens brenge 

men het buisje in de bek en late een of 
twee druppels in de keel vloeien, waarna 
zij dan wel worden doorgeslikt. 
Met slangen en schildpadden zal het wel 
meer moeite kosten om deze handelwijze 
toe te passen. Heeft men dieren, die ge-
wend zijn te worden gevoederd met regen-
wormen of reepjes rauw vlees of stukjes 
vis, dan kan men volgens onze redacteur 
als volgt te werk gaan. 
Een klein emaille of metalen schaaltje 
wordt iets verwarmd. Twee a drie druppels 
van de vitaminen bevattende vloeistof 
worden op de bodem gedruppeld en met 
de vinger goed uitgewreven over bodem en 
zijwanden van het bakje. 
Doordat het bakje warm is, verdeelt de 
olie zich zeer gemakkelijk en gelijkmatig. 
Het toe te reiken voedsel wordt daarna in 
het bakje gedaan, even goed door elkaar 
gewreven zodat wij zeker zijn dat aan elke 
regenworm, stukje vlees of vis een weinig 
olie kleeft en voederen dit met het pincet 
individueel aan de dieren. 
Water- en moerasschildpadden kan men 
op deze manier de noodzakelijke vitaminen 
doen toekomen. De mogelijkheid bestaat 
dat er op de oppervlakte van het water 
enige olievlekjes komen drijven, doch deze 
kunnen wij eenvoudig verwijderen door er 
een krant op te leggen, die de ongewenste 
olie absorbeert. 
Het toedienen van vitaminen moet met 
overleg gebeuren en vooral niet met te 
grote hoeveelheden en te dikwijls. Eens 
per week is voldoende. Hier geldt ook het 
spreekwoord: „Overdaad schaadt". 

Van onze redacteur ontvingen wij nog 
onderstaande twee raadgevingen: 
Ziekten bij watersalamanders. 
Houders van watersalamanders wordt aan-
geraden, geen waterpest in het aquarium 
te houden, wanneer dit op een lichte stand-
plaats staat. Door assimilatie der planten 
kan de pH van het water enorm oplopen. 
Volgens recente publicaties sterven sala-
manders bij een te hoog pH gehalte, door-
dal de huid van de amphibieen wordt aan-
getast en bij larven de kieuwen. Als be-
planting van aquaria, bevolkt met water-
salamanders, wordt derhalve aangeraden 
Nitella, Chara en Hoornblad, welke planten 
tevens de iunctie vervullen van het ont-
kalken van het water. 
Voorkomen van het verdrinken van 
sierschildpadjes. 
Vele liefhebbers van de kleine Noord-Ame-
rikaanse sierschildpadjes, die gehouden 
worden in een aquarium met als „eiland" 
een stuk sierkurk of een plankje, hebben 
zeer tot hun spijt wel eens bemerkt, dat 
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zo'n schildpadje na een plotselinge duik in 
het water niet meer boven kon komen. 
Geschiedt zo iets wanneer wij dit niet be-
merken, dan verdrinkt het diertje jammer-
lijk en als wij het dan later dood op de 
bodem van het aquarium aantreffen, zonder 
enige aanwijsbare doodsoorzaak te kun-
nen bespeuren, begrijpen wij er niets van. 
Wat kunnen wij hiertegen doen? Wel, een 
gelegenheid voor de schildpadjes schep-
pen cm van de bodem ai tot aan de water-
oppervlalcte naar boven te kunnen klim-

Klimt de Levendbarende hagedis? 
Wij kregen over Lacerta vivipara, de Le-
vendbarende hagedis, een aantekening 
toegezonden, waarvan de herkomst onbe-
kend is, vermoedelijk geschreven door een 
onderwijzer, wonend op Schouwen. 
Hij schreef: 
„Op een avond, een paar jaren later, kwam 
een schooljongen naar mij toe met een 
sigarenzakje in de hand: „Er zit zo'n raar 
beestje in, ik heb 't gevonden op een 
„kopboom" (hiermede wordt een knotwilg 
bedoeld). 't Was een Lacerta vivipara. In 
de loop der volgende jaren bleek mij, dat 
dit hagedisje op Schouwen, althans in de 
polder Noordgouwe, algemeen en talrijk 
voorkomt, vooral op knotwilgen (schut-
kleur), waartegen men ze soms bij vijf of 
meer tegelijk ziet opklimmen tct een hoogte 

Blauwe kikvorsen 
Op het bericht in ons Julinummer van de 
9e jaargang, waarin gerapporteerd werd 
over een blauw gekleurde Groene kikvors 
(Rana esculenta) ontvingen wij enige 
readies. 
Uit de provincie Groningen bereikten ons 
twee brieven, waarin melding gemaakt 
werd van een analoog geval. Ons lid, H. N. 
Mulder, bericht, dat in de oorlogsjaren een 
vriend van hem een dergelijke blauwe 
kikvors heeft gevonden in de omgeving van 
Oude Pekela. Voor zover hem bekend is, 
heeft men dit amphibie opgezonden naar 
het Zoologisch laboratorium van de Rijks 
Universiteit te Leiden, waar ze een verkla-
ring voor dit verschijnsel hadden. De vin-
der was de heer G. Borghout uit Groningen. 
t e n ander lid uit deze provincie, de heer 
B. Wezeman uit Oostwold, schrijft, dat hij 
het vorige jaar een blauwe kikvors bij 
Winschoten heeft gevangen. 

Qroeisnelheid van een Parelhagedis 
(Lacerta lepida) 

door P. Kuyten, Rhenen, 
Ouwehands' dierenpark 

Midden Mei 1950 ving ik te Saint-George 
les Bains, departement Ardeche, in het 
Rhone-dal, een jonge Parelhagedis. Het 
diertje was — gemeten van snuitpunt tot 
anaalspleet — 7 centimeter lang. Het werd 
ondergebracht in een tamelijk vochtig ter-

men. Immers, wanneer het dier plotseling 
schrikt of wordt verontrust, dan duikt het 
pardoes in het water, heeft geen gelegen-
heid om voldoende lucht naar binnen te 
halen, kan derhalve niet meer aan de 
oppervlakte komen en verdrinkt. 
Brengen wij om dit te voorkomen een soort 
glooiende helling aan van kurk, steen of 
iets dergelijks, dan kan het dier hier tegen-
op klauteren en zodoende weer boven 
water komen. 

van een kleine meter. Ook telegraafpalen 
worden beklommen. Op de drooggebleven 
gedeelten, en die waren er gelukkig, zullen 
ze wel door de inundatieperiode heenge-
komen zijn. Ik wil er aanstaande zomer 
(1948) eens naar uitzien". 
Ons lid, de heer W. G. van Oijen, 's-Gra-
venhage, deelde ons mede, eveneens te 
hebben waargenomen, dat Lacerta vivipara 
in bomen en palen klimt. Graag horen wij 
van andere leden eens iets meer van der-
gelijke gedragingen van onze inheemse 
hagedissen. 
In het bijzonder geiinteresseerd zijn wij of 
de Levendbarende hagedis de inundatie 
van het eiland Schouwen hee^t overleefd. 
Wie kan ens hieromtrent iets naders mede-
delen? (Red.) 

rarium met een temperatuur van 25 tot 
32 gr. Celsius. Half November 1951 was de 
lengte 13H cm, wederom gemeten van 
snuitpunt tot anaalspleet. Het voedsel be-
stond u;t vruchten (banaan, iramboos) en 
meelwormen. Bovendien waren in het ter-
rarium steeds vele kakkerlakken aanwezig, 
waar de hagedis, tussen de vaste maal-
tijden, er nog al eens een van ophapte. 

Vraag en antwoord-, ruilrubriek 
Ons lid W, G. Kierdorff, Ant. Heinsiusstraat 12, 
Den Haag. zoekt ter ovememlng een of meer 
terraria, of hoekijzeren bakken die zich als zo-
danig laten ombouwen, bij voorkeur geschikt voor 
opstelllng op overdekt balcon, al of niet met 
onderstel. 
Heeft ook belangstelllng voor kleinere bak met 
verwarmlngslnstallatle; muurhagedissen- of boom-
klkvorsenterrarium of derg. voor opstelllng In 
huiskamer. Gaarne uitv. inllchtingcn met prtjs-
opgaaf. 
In „Hcrpetologica", het Amerikaanse tijdschrift 
op herpetologlsch gebied, lazen wij het volgende 
verzoek: 
..Mr H. R. Heydegger, 148 87e Ave. Jamaica 2, 
N.Y. USA wishes to exchange live turtles and 
lizards". 
Een goede gelegenheid connecties aan te knopen 
en om rullmaterlaal uit de VS. te verkrijgen. 
Ons lid J. Y. D. Muller Massis, Mlddenweg 20a, 
Haarlem, heeft te koop een Kaspische moeras-
schlldpad (Clemmys caspica) a / 2,50. 
Ons lid Xh. J. P. Cornelissen, Pieiadenstraat 146, 
Haarlem, biedt wegens plaatsgebrek te koop aan: 
4 Klauwkikvorsen a / 1,— per stuk; 1 Axolotl a 
/ 0.50 per stuk: 1 paartje Bibbensalamanders a 
/ 3,50 per paar en 2 Parelskinks a / 2,50 per stuk! 
Verder zijn gratis beschlkbaar: 1 paartje Lacerta 
agilis en 1 paartje Lacerta vivipara. Verpakklngs-
materlanl met geld en port! opsturen s.v.p. 
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