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De Kaspische u/aterschildpad
d o o r J. W. R o t e r m u n d t , 's-Grcn/enzande

De Kaspische waterschildpad, Clemmys
caspica, is de laatste tijd geen ongewone
verschijning bij de handelaren. Nu ook
onze Importdienst kori geleden enkele
exemplaren kon aanbieden, leek het mij
aardig eens iets over mijn ervaringen met
dit dier te vertellen.
In 1950 kreeg ik door bemiddeling van onze
vereniging een jong dier in mijn bezit, dat
deel uitmaakte van een zending uit Israel.
De maat, over het rugschild gemeten, was
ongeveer 10 cm en reeds onmiddellijk viel
de lange, slanke hals op, die ongelofelijk
ver uit het schild kon steken. Ook het kopje
was veel smaller dan bij de bekende
Noord-Amerikaanse sierschildpadjes. Het
was bedekt met een netvormige tekening,
welke zich ook over poten en hals voortzette. Thuis gekomen werd het dier ondergebracht in mijn Testudinarium, waar het
onmiddellijk het water indook. Het is een
zeer beweeglijk dier, dat op zonnige dagen
steeds op de rand van de vijver ligt te
zonnen, doch bij het minste geluid met een
plons de vlucht in het koele nat neemt.
Na een poosje verschijnt het spitse kopje
dan weer, liefst van onder de rand van een
waterlelieblad, en als het gevaar geweken
is komt Kasper, zoals wij thuis gewoonlijk
zeggen, al heel spoedig naar de rand om
zijn zonnebad voort te zetten. Leuk is het
om te zien hoe zijn vlucht altijd als
alarmsignaal werkt voor mijn andere dieren: mijn Emys orbicularis-mannetje en
Pseudemys scripta troostii, beiden al enkele jaren in mijn bezit, zijn niet schuw
meer en laten ieder rustig naderen, die
geen onverwachte, wilde bewegingen
maakt, doch zodra de Kaspische waterschildpad de vlucht neemt, duiken zij ook
in de vijver.

Deze winter bracht ik de Roodwang en
Clemmys caspica over in een aquarium,
dat in de huiskamer stond en door een
gewone Philipslamp op temperatuur werd
gehouden. Daar bleek eerst goed wat een
aardig dier dit voor terrariumhouders is.
Zodra iets in de kamer zijn aandacht trekt,
verschijnt zijn kop boven water en volgt
iedere beweging met gespannen aandacht.
Toen ik vroeg in het voorjaar in het bezit
kwam van een Siebenrockiella crassicollis
(de Dikhalsschildpad), die met zijn scherpe
bek gevoelige beten zou kunnen uitdelen,
wist Kasper, zelfs als hij juist gegeten had,
zijn lange nek steeds zo te rekken, dat hij
de lekkerste hapjes in de wacht sleepte.
Slakken, die hij anders niet eet, werden
plotseling begerenswaardig zodra de Dikhals met zijn sterke kaken zo een Limnea
gekraakt had.
In de Verenigingsbibliotheek vond ik enkele gegevens over deze soort, welke ik
hier nog even wil vermelden (eigenlijk
moest dit niet nodig zijn, want ieder lid kan
gratis van deze prachtige collectie vakliteratuur gebruik makenl).
Clemmys caspica komt voor in Klein-Azie'
en Palestina in twee vormen: (Clemmys
caspica caspica (de „oostelijke") en Clemmys caspica rivulata (de „westelijke" vorm).
't Schijnt echter, dat in verschillende gebieden beide vormen naast en door elkaar
voorkomen. De rivulatavorm onderscheidt
zich van de typica door het ontbreken van
de vrij felle gele tint in de tekening, het
donkerder plastron en de donkere iris. Op
Kreta komt nog een andere vorm voor,
waarover ik echter niet veel gegevens heb
kunnen vinden.
Het zijn goede klauteraars, die in de vrije
natuur vaak op over het water hangende
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bomen klimmen om bij gevaar van meer
dan manshoogte in het water te duiken.
(Houdt hiermede rekening, want een omheining van volieregaas is heus geen beletsel voor een vlucht uit uw tuintjel) Ook
als zwemmer slaan zij geen slecht figuur,
terwijl zij op het land zelfs met sprongetjes
vooruitgaan en zo in onwaarschijnlijk korte
tijd een flinke afstand kunnen afleggen. Als
ooit een dier geschikt is geweest om het
sprookje van de trage schildpad te logenstraffen, dan is het zeker wel deze soort,
die alle eigenschappen in zich verenigt
om een ideaal pleegkind voor iedere liefhebber te worden. Wat het voedsel betreft,
stelt hij niet veel eisen: visjes, kikkerlarven,
wormen, slakken, insecten, alles wordt even
graag genomen (hoewel mijn exemplaar

naar het leven getekend doot Hans Vleugels

soms nogal kieskeurig is en alleen de lekkere stukjes uitzoekt, doch dit schijnt een
uitzondering te zijn), terwijl ook plantaardig
voedsel door vele dieren niet wordt versmaad. Wat de temperatuur aangaat, behoeft men zich niet veel zorgen te maken.
Zelfs op vrij frisse dagen, zoals de zomer
1951 er helaas maar al te veel bracht,
steekt het leuke, intelligente kopje boven
water uit om toch vooral niets te missen
van wat er in de omgeving gebeurt.
Wanneer bezoekers griezelend bij mijn dieren staan en het maar een „enge" geschiedenis vinden, behoef ik Kasper maar voor
de dag te halen en zij zijn onmiddellijk
verzoend met die rare dieren, die zo een
hard schild als een bunkertje met zich mee
sjouwen.

Enige nadere derteminatiekenmerken van een aantal Anura
door G- Uiterdijk, Zeist, met tekeningen door de schrijver.
Reeds meerdere malen had ik het genoegen in „Lacerta" enige artikelen van mijn
hand a a n g a a n d e inlandse reptielen en
amphibieen geplaatst te zien. In deze —
zo zakelijk mogelijk gehouden — artikelen,
iig. A
die alle min of meer dienden om het determineren te vergemakkelijken, kwam hier (volgens Boulenger)
en daar de zinsnede voor: „Ingewikkelder
determinatiekenmerken laat ik maar achterwege".
Kortgeleden kreeg ik echter door bemiddeling van onze bibliothecaris een paar
werkjes in handen *), die mij als het ware
„dwongen" reeds genoemde of nog te volgen artikelen van een aanvulling te vooronderschatten
zien.
diverse anura.
In de eerste plaats vormen de ogen en nog
anura hebben
meer de pupillen daarvan een niet te enkele, echter26

determinatiekenmerk voor
De ogen van de meeste
een uitgesproken ronde,
een duidelijk ovale vorm.

Zo is de ronde vorm aan te treffen bij
Bombina (fig. A), Alytes (fig. B) en Pelobates (fig. C); Rana (fig. D) en Bufo (fig.
E) daarentegen hebben een ovale oogvorm.
De vorm van de pupillen is echter veel
welsprekender, aangezien de oogvorm
alleen geen uitsluitsel kan geven met
welke soort men te doen heeft. Bij Bombina kunnen wij over het algemeen vier
verschillende pupilvormen aantreffen, namelijk van druppelvormig tot zeer sterk
ingesneden hartvormig (fig. A).
Bij Alytes (fig. B) zien wij een staande,
ruitvormige pupil.
Bij Pelobates (fig. C) een knotsvormige
met het dikke einde van de „knots" naar
boven. Rana en Bufo hebben — zoals reeds
gezegd — een ovaal oog; bij eerstgenoemde is de pupil eveneens ovaal, met
een kleine punt aan de onderzijde (fig. D),
Bufo vertoont een liggende, ruitvormige
pupil (fig. E).
Ook de „voeten" of „handen" kunnen een
determinatie wel enigszins vergemakkelijken, zeker als men de tekst vergelijkt
met de bijgaande tekeningen. Alle tekeningen geven de situaties weer aan de
onderzijde van de extremiteiten: de „handpalm" dus. Op de figuren F, G, H en J kan
men duidelijk de metatarsus- ( = middenvoets-) knobbel (aangegeven door de letter m) en de gewrichtsknobbels (behalve
bij fig. H) onderscheiden.
Figuur F geeft de situatie weer bij Rana
temporaria (Bruine kikvors); de metatarsusknobbel, de gewrichtsknobbels en de
zwemvliezen zijn duidelijk zichtbaar. De
uiteinden van de tenen zijn niet beweeglijk. De metatarsusknobbel is bij dit dier
rose, bruin- of roodachtig gekleurd.
Figuur G laat ons zien, hoe deze toestand
bij Hyla arborea (boomkikvors) is. Ook
hier een goed zichtbare metatarsusknobbel en duidelijke gewrichtsknobbels. De
hechtschijfjes a a n de uiteinden van de
tenen, de grootte en de kleur van het dier
laten weliswaar practisch gen wisseling
met een andere kikvors toe, doch ik geei
een en ander uitsluitend als voorbeeld.
Tevens zijn de tenen en de uiteinden daarvan bij Hyla wel beweeglijk. De zwemvliezen zijn veel kleiner dan bij Rana
temporaria.
Bij Pelobates fuscus (Knoflookpad, fig. H)
geen gewrichtsknobbels zichtbaar, wel een
zeer forse metatarsusknobbel. Deze metatarsusknobbel is geelachtig of bruin. Duidelijke zwemvliezen zijn aanwezig.
Tenslotte figuur J, welke betrekking heeft
op Bufo calamita (Rugstreeppad). De
metatarsusknobbel is goed zichtbaar, terwijl de gewrichtsknobbels (aangegeven
als g.k.) hier twee aan twee voorkomen
(voornamelijk op de vierde vinger, doch
soms ook op de derde).
Dit geldt eveneens voor Bufo bufo (Gewone
pad), doch niet voor Bufo viridis (Groene
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pad), welke laatste geen gepaarde gewrichtsknobbels heeft. Bufo calamita heeft
nauwelijks zichtbare zwemvliezen.
Bovenstaande feiten zullen voor de „gelegenheids"-terrariumhouder wellicht van
welnig nut zijn. Diegenen echter, die de

door hen gevangen dieren wat nauwkeuriger willen determineren, hoop ik hiermede
een paar waardevolle gegevens te hebben
verstrekt.

*) Petit Atlas des Amphibiens et Reptiles;
„Lacerta"-bibliotheek Nos. 106 en 107.

Broedv/erzorging door Lacerta muralis laur.
door Mario Fumagalli, Madrid, Vertaling J. W . Rotermundt

In de mij ten dienste staande literatuur
werd, voor zover ik kon nagaan, geen melding gemaakt van een feit, dat ik mij als
jongen herinner meer dan eens te hebben
waargenomen.
Door het hier te publiceren hoop ik inlichtingen te verkrijgen over soortgelijke waarnemingen, die eventueel door andere herpetologen op dit gebied mochten zijn gedaan.
In de onmiddellijke omgeving van Genua
(Italie) en zelfs in de grotere tuinen binnen
de stad, is Lacerta muralis Laur. (Muurhagedis) een zeer algemene soort, niet
alleen gedurende de hete zomerdagen,
maar ook in de winter zo gauw een
periode van mooi weer zonneschijn brengt
op de muren, die door deze aardige dieren
worden bewoond. Behalve de typicavorm
vindt men ook de forsere Lacerta muralis
brueggemanni. Bij Quarto dei Mille was dit
de varieteit, die gewoonlijk te zien was
op de top en de zijkanten van de hoge
muren langs de dromerige lanen, die leidden naar de stille, oude villa's, half bedolven onder een massa altijd-groene plantengroei. Als jongen placht ik op dergelijke
plaatsen rond te zwerven om deze hagedissen te vangen met een lus, gemaakt van
een lange, buigzame grashalm.
Nu heb ik vaak gezien hoe hagedissen
van deze soort een ei in hun bek namen
zodra zij mijn nadering bemerkten (een ei,
dat had gelegen in het deel van hun hoi,
dat aan de zonnestralen was blootgesteld)

en daarna wegvluchtten naar het donkere
en diepere, ontoegankelijke deel van het
hoi, waarin zij woonden.
Dit feit, dat mij reeds toen sterk verwonderde, schijnt te wijzen op een zeker overleg, dat de dieren op deze (voor een kleine
hagedisachtige) tamelijk ongebruikelijke
manier doet handelen. Misschien willen zij
— door hun eieren aan de warmte van de
zon bloot te stellen — de ontwikkeling van
het embryo bespoedigen; misschien doen
zij het ook om hen te drogen na een
regenbui, bijvoorbeeld om de doodbrengende schimmels te verhi-nderen zich op
de eischaal te vormen.
Hoe het ook zij, een dergelijk gedrag vormt
naar mijn mening de eerste stap op de
weg naar verzorging van de jongen en is
weer eens een argument voor de betrekkelijk hoge verstandelijke ontwikkeling
van de muurhagedis.
Noch bij Tarentola mauritanica Linn.
(Muurgecko), een bijna even vaak voorkomende soort, noch bij de kleinere, veel
zeldzamere Hemidactylus turcicus Linn.,
heb ik ooit iets dergelijks waargenomen,
hoewel beide soorten vaak te vinden waren als zij lagen te zonnen voor de ingang
van dezelfde holen, die door Lacerta muralis werden bewoond.
Zijn er soms lezers, die dergelijke waarnemingen hebben gedaan bij deze of andere verwante soorten of dit feit ergens
vermeld vonden?

Meer persoonlijk contact gewenst?
Ons. lid de heer H. Hermans, Kaldenkerkerweg 34 te Venlo — die ons reeds op
diverse interessante veld-biologische waarnemingen in de omgeving van zijn woonplaats attent maakte — schreef ons dezer
dagen het volgende:
„Het idee lijkt mij lang niet zo gek, wanneer u in ons orgaan de leden opwekt om
te komen tot een meer onderling contact.
Wat zou het niet aardig zijn wanneer bijv.
— om maar iets te noemen — een Utrechts
terrariumliefhebber gastvrijheid werd verleend voor een of meerdere dagen door
een Limburgs liefhebber. De Utrechtenaar

*
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kan dan zijn hart ophalen aan al dat gedierte dat in dat wondermooie Zuid-Limburgs landschap wordt aangetroffen, terwijl de Limburger — die misschien nog
nooit een ringslang in de vrije natuur heeft
gezien — bij zijn tegenbezoek door zijn
gastheer naar een of ander gezegend plekje
wordt gebracht, waar hij bij wijze van
spreken zijn hals breekt over deze dieren".
Deze suggestie is ons uit het hart gegrepen
en wij staan graag ruimte in onze rubriek:
„Vraag en aanbod" ter beschikking van
leden, die eventueel „een ruiltje willen
leggen".

Skinken in het terrarium II
(vervolg van pag. 22)
door
In het Decembernummer hebben wij aan
het geslacht Eumeces voorrang verleend
omdat diverse vertegenwoordigers hiervan in de laatste tijd in Nederland te koop
waren. Thans zulien wij de geslachten
Chalcides en Mabuya bespreken, omdat
sommige leden hiervan eveneens enkele
soorten hebben kunnen bemachtigen.
Het meest bekend is wel Chalcides tridactylus Laurenti (Ertshazelworm), die inderdaad — oppervlakkig beschouwd — wel
iets van een hazelworm heeft. Bij nadere
beschouwing zien wij echter, dat kleur en

A. T. Reijst, Koog a.d. Zaan
uit Monnikendam, er toch andere ervaringen mede opgedaan. In het voorjaar aangeschaft, bleven zijn dieren de gehele zomer onzichtbaar om tenslotte begin October
1951 p a s weer te voorschijn te komen. Als
voedsel geve men wormpjes, slakjes en
andere kleine insecten.
Van dit geslacht is verder Chalcides ocellatus Forskal (Parelskink) eveneens een
goede bekende. Deze heeft vier tamelijk
stevige pootjes met vijf goed ontwikkelde
tenen, terwijl de kop aan die van een gewone hagedis doet denken.

Chalcides trldactylui Laur. Ertshazelworm

tekening heel anders zijn. De rug is vrijwel grijsbruin met twee lichtgekleurde,
donkergezoomde in de lengte lopende
strepen. Naar de buikzijde toe is het
diertje Iichtgrijs, tot wit toe, met donkere
spikkels. Verder heeft het vier heel kleine
pootjes met aan elk drie slecht ontwikkelde tenen (vandaar de naam: tridactylus).
Deze pootjes liggen in ruststand in een
groef tegen het lichaam aan. Bij het voorwaarts g a a n maakt het hiermede wel loopbewegingen, doch zij zijn daarbij van geen
nut. Wanneer de dieren snel voorwaarts
glijden, blijven die pootjes rugwaarts tegen
het lichaam aangedrukt. De Ertshazelworm
kan tot 42 cm lang worden en wordt in
Italie, op Sicilie en Sardinie op enigszins
vochtige weiden, in Algerije op de met
gras begroeide berghellingen aangetroffen.
Ofschoon sommige schrijvers dit reptiel
als een prettige terrariumbewoner ten
zeerste roemen, heeft ons lid, notaris Cock

Door de grote afstand tussen voor- en
achterpootjes en de rolronde vorm van de
romp, lijkt zij veel groter dan een gewone
hagedis. De staart loopt conisch toe. Deze
soort heeft een zeer groot verspreidingsgebied en daardoor vele afwijkende vormen. Zij komt zowel in Noord- en N.O.Afrika, op Sardinie, Sicilie, Cypres, in
Griekenland, het Zuiden van Klein-Azie,
Syrie, Arabie en Perzie voor als in Ned.
W.-Indie. Zij is lichtbruin of Iichtgrijs van
kleur met zwarte vlekjes of dwars lopende
banden, met een wit streepje in de lengte
van iedere schub. Bij voorkeur bewoont zij
een zandige bodem, maar is toch in de
strengste zin van het woord geen woestijndier. Wel bevolkt het de oasen.
Op Sicilie bv. komt ze ook voor op harde,
steenachtige bodem en neemt bij gevaar
dan haar toevlucht in de gaten en holen
tussen het gesteente. Als voedsel dienen
allerlei insecten, wormen en slakken. Bij
29

Parelsklnk Chalcides ocellatus
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mij aten de twee Berberskinken grote happen griesmeelpudding!
Van het geslacht Mabuya is Mabuya multilasciata Kuhl reeds eerder in ons orgaan
genoemd (zie biz. 3 en 28 van de 5e jaargang). Zij is immers het in Indonesie nagenoeg overal voorkomende diertje met
de inlandse naam „Kadal". Jammer genoeg hebben wij deze vertegenwoordiger
van het geslacht Mabuya nog niet in onze
terraria gezien. Wie heeft er connecties in
Indonesie, die dit diertje eens kunnen
sturen?
Onder de importzendingen, die wij van ons
lid, Y. Werner uit Israel, kregen toegezonden, bevond zich Mabuya viltata Olivier,
welke skink ook in Noord-Afrika inheems
is. Klingelhoffer beschrijft vittata als zijnde
lenig en razend vlug, daarbij zo glad als
een aal en nog veel behendiger dan Lacerta muralis. Altijd blijven zij schuw, zelfs

Scincus officinalis Laur.
Apothekerskink
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daar, waar zij aan de hutten en muren
van de mensen gewend zijn.
De Afrikaanse soort heeft op bruine ondergrond verschillende tekeningen. Een prachtige goudgroene of blauwe metaalglans,
die haar in de zon als een edelsteen doen
schitteren, maakt haar tot een lust voor
het oog. In het algemeen is aan dit dier
geen lang leven beschoren. Het verlangt
nog al veel warmte.
Bij 30 C. voelt het zich pas lekker en verlangt daarbij ook nog de nodige ruimte
om eens te kunnen rennen. Het drinken
geschiedt door de druppels van de planten
of de ruiten van het terrarium af te likken.
Alle soorten, die tot het geslacht Mabuya
behoren, lijken wat hun uiterlijk betreft
weer iets meer op de Lacertasoorten dan
de vorige skinken. Zij houden zich graag
op bij en op steenhopen, veldbermen,
boomstronken, heggen, tuin- en huismuren
en zijn er vaak in grote menigte te vinden,
maar niet te vangen. Men vraagt zich wel
eens af, hoe of het toch komt, dat deze
skinken zo weinig in de handel verkrijgbaar zijn.
Ter verduidelijking het volgende: Prof. F.
Werner vertelt, dat hij dagenlang in Egypte
in zon en stof op de loer gelegen heelt om
er eindelijk na veel moeite een stuk of
vier te vangen. U begrijpt, dat slechts een
enthousiast liefhebber zich zoveel tijd en
moeite kan veroorloven, teneinde zijn verzameling met enkele van deze reptielen te
verrijken. Iemand, die er een handel van
maakt, kan dit niet doen. De prijs zou namelijk zo ontzettend hoog komen te liggen,
dat de dieren onverkoopbaar zouden zijn.
Van de ongeveer 80 verschillende soorten
zijn er, volgens Klingelhoffer, tot nu toe
maar weinige in de terraria aanwezig geweest.
Tenslotte noemen wij volledigheidshalve
nog enige vertegenwoordigers van minder
gei'mporteerde geslachten, waarvan wij de
diverse soorten niet zo dikwijls bij terrariumhouders aantreffen.
Hiervan is de Scincus officinalis Laurenti
(Apothekerskink), behorende tot het geslacht Scincus, wel de meest bekende.

Deze skink zwemt in de Sahara en andere
Afrikaanse woestijnen als een vis door het
zand. Haar naam ontleent zij aan het bijgeloof, dat zij op verschillende manieren
toebereid, als een voortreffelijk geneesmiddel zou dienen, alsmede voor het maken van „liefdesdranken". Zelfs de uitwerpselen worden gebruikt ter vervaardiging
van een zalf tot meerdere schoonheid van
het gelaat!
In dierentuinen treffen wij dan ook nog
wel eens wat grotere exemplaren aan van
het geslacht Tiliqua, waarvan Tiliqua scinccides White (Australische blauwtongskink) en Tiliqua nigrolutea Gray (Zwartgestreepte skink) wel de meest bekende
zijn.
In de reptielenhuizen van deze instellingen
ontmoeten wij ook vaak de Australische
stompstaarthagedis (Trachysaurus rugosus
Gray), behorende tot het geslacht Trachysaurus).
De huid van dit reptiel voelt niet zo glad
aan, omdat de ligging van de schubben
zodanig is dat het de idee geeft van een
dennenkegel. Daarom noemen de Duitsers
deze skink „Dennenkegelskink". Bij de
grote Australische skinken rijpen de embryo's reeds in het moederlichaam zonder
dat zij door een vaste eischaal omhuld
zijn. Zodoende komen volgens Krefft de
jongen dan ook reeds opmerkelijk groot
ter wereld.
Het zou ons te ver voeren en onpractisch
zijn nog meer geslachten en soorten te
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Kop van Tiliqua sclncoldes white Foto R. Hoch

gaan opsommen, want er zijn er nog zeer
veel. Alleen het geslacht Lygosoma omvat
wel een 250 soorten, die zowel in Amerika,
Australie en China inheems zijn. Wanneer
er onder onze leden personen zijn, die een
nog niet genoemde soort skink bezitten,
willen zij die wel aan een bespreking in
ons maandblad onderwerpen.

Is de moerasschildpad reeds uitgestorven in Noord- en
Midden-Limburg?
Dezer dagen heb ik bij een kennis, de heer
Cox, een echt natuurvriend, een aquarium
ingericht. Toen alles in kannen en kruiken
was, hebben wij nog wat gezellig na zitten
bomen en zo kwam het gesprek al spoedig
op hagedissen, salamanders, enz., alsmede
op onze Europese moerasschildpad (Emys
orbicularis). U kunt zich voorstellen hoe
verbaasd ik was, toen de heer Cox op mijn
verzekering, dat dit diertje alleen in ZuidLimburg en dan nog zeer schaars aan te
treffen was, opmerkte, dat ik daarvoor niet
zo ver behoefde te lopen, omdat zij in onze
„venkoelen" ook te vinden waren.
Hij vertelde mij, dat hij voor de oorlog met
zijn vader (de voormalige directeur van „De
Nieuwe Venlose Courant") meermalen deze
diertjes daar had buitgemaakt, zelfs eenmaal vier stuks tegelijk in 1937 of 1938;
het juiste jaar wist hij niet meer precies.
Zijn vader heeft zelfs pogingen in het werk
gesteld om hen over te poten in een Ble-
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rick's vennetje, aan de overzijde der Maas.
Voor de betrouwbaarheid van de heer Cox
sta ik voor de voile honderd procent in!
Hij gaf mij voor verdere informaties zelis
een adres van een jeugdvriend en deze
heer Theeuwen verzekerde mij, dat de heer
Cox niet overdreven had. Geloof maar gerust, dat ik het volgend voorjaar menig vrij
uurtje aan de „venkoelen" zal doorbrengen.
Het terrein is inderdaad zeer geschikt, een
echt stuk oernatuur, waar hoogstens wat
riet gesneden en hout gekapt wordt. Gelukkig zijn de oevers nogal moeilijk toegankelijk, zodat onze Venlose jeugd hier
geen vrij spel heeft en het is juist een
moeilijk te benaderen plaats, waar de heer
Cox hen ving.
Het is haast te mooi om waar te zijn! Maar
het moet al heel raar lopen, als, wanneer
zij vijftien jaar geleden te vinden waren,
zij er op het ogenblik niet meer zouden zijn.
31

Commentaar op artikel „Een blauw/e kikvors"
Naar aanleiding van het artikeltje „Een
blauwe kikvors" van de heer van der Goot,
waarin om commentaar gevraagd werd,
het volgende. Begin Juli, tijdens een speurtocht in een der Tegelse kleigroeven, naar
knoflookpadlarven, die helaas schitterden
door afwezigheid, knoopte ik een gesprek
a a n met een visser, in de hoop iets meer
te weten te komen. Het bleek al spoedig,
dat hij deze diertjes in al die jaren, dat hij
in deze poel viste, nog nooit had waargenomen.
Op mijn bevestigend antwoord op zijn
vraag of ik mij ook voor kikkers interesseerde, vertelde hij mij, dat ik dan een
buitenkansje was misgelopen, omdat hij
een half uurtje geleden een prachtig blauwe kikker had gezien. Vanzelfsprekend
moest ik hier het mijne van weten en vroeg
hem een definitie te geven van die blauwe
kleur.
„Hemelsblauw," verzekerde hij, „het blauw
van een mooie zomerhemel met dezelfde
vlekkentekening als de groene waterkikker." Hoewel het al schemerde zijn wij
samen nog eens op zoek gegaan, maar „de
blauwe" had met zijn groene soortgenoten
de dichte rietkraag opgezocht en was onvindbaar. De jacht, die vanzelfsprekend op
hem geopend is, heeft tot nu toe evenwel
geen resultaat opgeleverd.
Maandagmorgen 5 Augustus ging ik eens
poolshoogte nemen op de door de genoemde visser aangegeven plaats. Lang hoefde
ik niet te zoeken, want de eerste kikker, die
ik in het oog kreeg, was de nu al langzamerhand beroemd geworden „blauwe",
die zich heerlijk lag te zonnen op de oever.
Met de hand op het hart! Hij was blauw,
die knaap, mooi lichtblauw en gezien de
rugtekening onmiskenbaar een esculenta.
Droeg het exemplaar van de heer van der
Goot nog een groene vlek op zijn rug, bij
hem was hiervan niets te bekennen. Daar
ik geen vangmateriaal bij mij had deed ik
enkele vergeefse pogingen om hem met de
handen te vangen. 's Middags, in gezelschap van een jonge natuurvriend, kwamen
we beter beslagen ten ijs, want we hadden
een groot schepnet meegebracht.
Weer lag hij zich breeduit te zonnen, in
gezelschap van een groene broeder. Dat
was een aardig contrast, dat groen en
blauw. Met een zenuwachtige maar goed
gemikte slag h a d ik hem onder het net en
het zaakje was gepiept. Maar het zou a i ders uitkomen. Terwijl wij hem uit de mazen
loswikkelden en ik mij reeds gereed maakte om hem in de klaarstaande Maggibus
te deponeren, schoot hij als een glad stuk
spek uit mijn vingers, plompte het water in
en verdween tussen het riet. De minder
nette woorden, die hem nageroepen werden, mogen ons vergeven zijn. Wij hebben
hem die middag niet meer gezien, „de
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blauwe", hoe vaak we ook teruggeslopen
zijn, maar als pleister op de wonde vonden
we knoflookpadlarven, waarover een afzonderlijk verhaal reeds gepubliceerd is
in No. 1 van deze jaargang (October 1951).
H. HERMANS, Venlo.

Vraag en Aanbod, Ruilrubriek
Ons lid K. Delleman, P.
Borstraat 28, 's-Hertogenbosch wil ruilen: 2 Vuursalamanders
(Salamandra
sal.), 1 Groene Pad (Bufo
viridis) voor: 1 Hyla arborea
(Boomkikvors) Q, 1 stel
Bombina bombina en/of 1
stel
Bombina
varlegata
(resp. rood- en geelbuiklge
vuurpadden).
Tevens vraagt genoemd Ud
om een kweekportie enchytraeen. Wie helpt hem hieraan?

Bibliotheek en Inlichtingendienst
Beide diensten worden
beheerd door de heer
A. T. Reijst, Hoogstraat
47 te Koog a. d. Zaan

Leden van ..Lacerta"
maakt toch een ruim gebruik van onze mooie en
goede bibliotheek. Vooral gedurende de wintermaanden is deze voor u een bron van genot,
wetenschap en kennis. Ook uw talenkennis kan
door het lezen van werken en lngebonden jaargangen in vreemde talen spelenderwljs worden
opgefrist of bljgehouden.
In onze bibliotheek zult u de zo hoog nodlge
aanvulling van uw kennis omtrent de terrarlumkunde vinden. Vraagt het maar eens aan hen,
die reeds een regelmatig gebruik van onze bibliotheek maken. Geregeld is er een 50- tot 60-tal
boekwerken uit.
Als u eenmaal van deze prachtige gratis service
hebt geprofiteerd, blijft u het regelmatig doen.
Meer dan 250 boekwerken, uitsluitend op ons
terrcin, staan te uwer beschikking.

Boekbespreking
„BIJensta/d", door Frank S. Stuart. TJitgeveriJ
H. Nellssen, Bilthoven. Geb. ;4,90.
Oorspronkeltjke uitgave, verschenen onder de
tttel „Clty of the Bees". In dit keurlg verzorgde
werkje wordt nu eens een aantal Interessante en
leerzame felten over het leven van de bljen beschreven op een manler, die sterk doet denken
aan de romanvorm. Het prettlgste hiervan is, dat
het zich hierdoor ulterst vlot laat lezen en dat
de diverse blologlsche gegevens als het ware
spelenderwljs lngegoten worden. Op deze wijze
wordt het een soort ontspanningslectuur voor
natuurhlstorisch georlfinteerde mensen. Het lijkt
mij dan ook zeer geschikt om cadeau te doen
aan hen, die van dieren houden en die men
geen droge llteratuur in handen wil geven. Zelf
heb Ik het boekje vlot en met genoegen gelezen.
t. H.

