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De Hazelworm 
door G- Uiterdijk, Zeist 

De Hazelworm (Anguis fragilis Linne) be-
hoort tot de familie Anguidae, waartoe o.a. 
ook de Mexicaanse Glasslang (Ophisaurus 
ventralis Linne) en de Scheltopusik (Ophi-
saurus apus Pallas) behoren. 
De Hazelworm, die zeer mooi licht tot 
donkerbruin — en soms zelfs enigszins grijs 
— gekleurd is, wordt helaas door onkunde 
veelvuldig vervolgd. Hoewel terrariumlief-
hebbers — en toch zeker „Lacerta"-leden — 
zeer goed weten, dat hij tot de hagedissen 
beboort, wordt het dier door leken als een 
slang beschouwd. Aangezien een slang op 
een leek een zeer onaangename indruk 
maakt (alleen het woord ,,slang" doet som-
migen al een rilling over de rug lopen!) en 
men over het algemeen geneigd is iedere 
slang maar bij voorbaat als giftig te kwa-
lificeren, wordt het dier maar zo snel 
mogelijk doodgemaakt, want: „je kunt toch 
beter het zekere voor het onzekere nemen, 
nietwaar?!" 
Deze voor het dier noodlottige vergissing 
is het gevolg van het ontbreken der lede-
maten, die echter onderhuids rudimentair 
wel aanwezig zijn. De zijstrepen en de 
zijdeplooi, zoals de meeste hagedissen die 
bezitten, ontbreken geheel. De kop gaal 
ongemerkt in de romp over en de laatste 
weer ongemerkt in de staart, die, als bij 
de meeste hagedissen van een bijzondere 
wervel is voorzien, die het afbreken bij 
ruw aanpakken mogelijk maakt. Zo'n afge-
broken staartpunt groeit echter zelden weer 
aan. Meestal blijft het een minder fraai 
stompje. Zo'n afgebroken staart beweegt 
zich niet of zeer weinig; dit in tegenstelling 
met de staart van de meeste hagedissen, 
die door zijn woeste kronkelingen de be-
lager nog enige tijd bezighoudt, zodat de 
hagedis tijd krijgt te vluchten. 

i 5" £4 

Volwassen hazelworm naar een kleurenfoto van H. G. Bolten 

Over het algemeen is het een zeer ver-
draagzaam dier, nogal traag in zijn be-
wegingen. Het heeft de neiging — vooral in 
hel terrarium — veelal verborgen te leven 
en is niet gesteld op de voile zon. Volgens 
Krefft is hij echter zeer lang te houden in 
een matig-vochtig, onverwarmd terrarium. 
In de vrije natuur treft men hem meest aan 
op eveneens matig-vochtige plaatsen als 
bos, kreupelhout, vuilstortplaatsen e.d. Ik 
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zelf heb dit dier — weliswaar buiten ons 
land — in Luxemburg en wel speciaal in 
het zgn. Luxemburgse „Klein-Zwitserland" 
(Echlernach en omgeving) betrekkelijk veel 
aangetroffen, evenals in de Belgische Ar-
dennen, in het bijzonder in de buurt van 
Namen. Dit zijn inderdaad zonder onder-
scheid zeer bosrijke streken, hoewel vol-
gens de Herpeto-Geograiische Dienst ook 
enkele exemplaren midden op de hei aan-
getroffen zijn. Bij het oppakken wenden de 
dieren meestal energieke pogingen aan om 
zich los te werken, maar in vele gevallen 
bedaren zij spoedig en schikken zich ge-
laten in hun (nood)-lot. Pogingen tot bijten 
heb ik practisch nimmer opgemerkt. 
Het hoofdvoedsel bestaat uit wormen en 
naakte slakken, waarvan de eerste vrij 
gemakkelijk aan het dier ten prooi vallen, 
doordat het, vooral in losse bodem, lange 
gangen graaft. De slakken zijn natuurlijk 
ook gamakkelijk te verschalken, daar deze 
nimmer in de grond kruipen en bovendien 
traag zijn. Ook onbehaarde rupsjes wor-
den meer of minder graag gegeten en zo 
mogelijk ook vliegen, die een niet te ver-
smaden voedsel schijnen te vormen. Uit de 
prooien blijkt nu zonneklaar, dat de hazel-
worm als zeer nuttig aangemerkt mag 
worden, derhalve nog een punt, waarop de 
leek met nadruk gewezen moet worden. 
De hazelworm is levendbarend en brengt 
vijf tot twintig jongen ter wereld, na een 
draagtijd van ongeveer twee en een halve 
maand (pl.m. 12 weken). Het gemiddelde 
aantal jongen bedraagt negen; deze zijn 
zeer licht gekleurd — naar geel toe, maar 
overwegend zilverkleurig met gitzwarte 
buikkleur — maar lijken overigens wat de 
vorm betreft volkomen op de oude dieren. 
De volwassen exemplaren worden 40—50 
cm lang. 

Verspreldlngskaartje uit ons 3e verslag van de Herpeto-
geografische Dienst • : vindplaats van hazelworm. 

Hoewel de hazelwoimen over het algemeen 
zeer goedaardig zijn, zoals ook reeds 
tevoren is opgemerkt, kunnen zij onderling 
erg onverdraagzaam zijn en dit geldt wel 
speciaal voor de mannetjes. Heeft men dan 
ook twee mannetjes, dan eindigt dit vaak 
met de dood van een van beiden, tenzij 
men, en dit is vaak in zo'n geval de enige 
remedie, een van beiden weer de vrijheid 
hergeeft. 
Een uiterlijk onderscheid tussen een hazel-
worm en een slang is het volgende: 
le. de hazelworm kan zich niet oprollen 
zoals een slang. Treft men dan ook in de 
vrije natuur een zich zonnende hazelworm 
aan, dan zal deze nooit in ringen opgerold 
liggen; 
2e. wanneer de hazelworm vlucht is hij 
betrekkelijk traag, terwijl een slang er met 
een „sneltreinvaart" vandoor gaat (dit 
criterium geldt niet voor 's morgens vroeg, 
wanneer het nog fris is! Dan is de slang 
ook zeer traag!); 
3e. de kronkelingen zijn bij het voort-
bewegen zeer flauw, terwijl deze bij een 
slang zeer duidelijk zijn; 
4e. mocht men gebeten worden door een 
hazelworm, dan laat de beet geen wonden 
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Jong van hazelworm (ongeveer ware grootte) 
naar een kleurenfoto van H. G. Bolten 
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na, terwijl een slangenbeet twee zeer 
kleine puntjes te zien geeft, veroorzaakt 
door de tanden. Een hazelworm heeft na-
melijk geen tanden en klemt zijn bek om 
het lichaamsdeel, waarin hij bijt, of tracht 
dit althans te doen. Tevens laat hij dan 
niet spoedig los, terwijl een slangenbeet 
meestal zo bliksemsnel geschiedt, dat men 
niet eens ziet dat men gebeten wordt. 
Tenslotte nog iets over een varieteit van 
de hazelworm, nl. Anguis incerta Kryn. Deze 
heeft een donkerder gekleurde rug, die 
afsteekt tegen de Iichter gekleurde zijden, 
terwijl er veelal op die zijden op regel-

In nummer 2 van de lOe jaargang schreef 
de heer G. Uiterdijk het een en ander over 
het voorkomen van Lacerta vivipara Jacq., 
de Levendbarende hagedis. 
Gaarne wil ik aan zijn waarnemingen nog 
iets toevoegen. 
Inderdaad geeft de Kleine of Levendbaren-
de hagedis de voorkeur aan vochtige 
plaatsen, maar droge grond wordt door 
haar niet geheel geschuwd. Ook de nabij-
heid van water is geen vereiste. 
Lacerta vivipara werd door mij gevonden 
aan de voet der duinen, gelegen bij Crom-
voirt (gemeenle Vught), terwijl ik dit rep-
tiel eveneens waarnam in de Drunense 
duinen. Deze gebieden zijn zeer droog en 
er is, vooral des zomers, in de verre om-
trek geen water te vinden. 
In Oost-Pruisen (Masurische Seeenplatte) 
zag ik deze diertjes op de boerenerven, 
eveneens op hoge grond. Zij huisden daar 
gewoonlijk onder het opgestapelde brand-
hout. 
In de zomer van 1945 daarentegen zag ik 
deze hagedissen zich als echte waterdieren 
gedragen. In een groot moeras, pirn. 15 km 
achter Warschau, gingen zij zonder nood-
zaak te water en zwommen daar snel van 
het ene eilandje naar het andere. In mijn 
vast buitenterrarium gingen deze diertjes 
ook vaak te water en konden soms wel 

Aan het artikel van de heer G. Uiterdijk, 
opgenomen in No. 2 van deze jaargang, 
zou ik gaarne het onderstaande willen toe-
voegen. In ons land komt wel degelijk een 
zwarte varieteit van Lacerta vivipara 
Jacq., de levendbarende hagedis, voor, al 
zal deze varieteit dan ook vrij zeldzaam 
zijn. 
Enige jaren geleden heb ik nl. zo'n exem-
plaar in handen gekregen. Dit geschiedde 
bij de Hatertse vennen. Helaas is dit exem-

matige afstanden van elkaar prachtig 
blauwe vlekken en punten voorkomen. 
Beide soorten worden in heel Europa, 
Klein-Azie en de Kaukasus aangetroffen. 
In ons land speciaal in de provincie 
Utrecht ten oosten van de Vecht en de 
Kromme Rijn, alsmede op de Veluwe van 
Apeldoorn via Arnhem tot Wageningen. 
Verder twee kleinere centra, waarvan den 
in Zuid-Limburg (Maastricht en het Geul-
dal) en het iweede in Zuid-West Drente. 
Aldus het derde verslag van onze Herpeto-
Geografische Dienst (Januari 1951, 9e jaar-
gang, no. 4). 

gedurende een half uur in het water liggen 
rusten, net met de kop boven. Wat de kleur 
betreft, ik heb wel Lacerta vivipara ge-
vangen, waarbij in plaats van de gewoon-
lijk bruine tekening, een zwarte tekening 
aanwezig was op grijze ondergrond. Dit 
bleken altijd mannelijke exemplaren te 
zijn, maar of dit de zwarte varieteit is, die 
de heer Uiterdijk bedoelt, weet ik niet. 
Tenslotte nog iets naar aanleiding van het 
artikel van genoemde schrijver in het De-
cembernummer (lOe jaargang. No. 3). 
Meermalen heb ik Lacerta vivipara tegen 
boomstammen en dergelijke zien opklim-
men. 
Dit doen zij vooral als zij op zeer dicht 
begroeid terrein voorkomen en de zon niet 
door de dichte bodembedekking heen 
dringt. Zij beklimmen dan bomen en strui-
ken om in het door hen zo begeerde zon-
licht te komen. Een Lacerta vivipara, die 
kans zag uit mijn buitenterrarium te ont-
snappen, zag ik tegen de gevel van het 
huis klimmen tot aan de goot, een hoogte 
van vijf meter vijftig! 
Daar volgde het hagedisje zijn weg totdat 
ik het uit het oog verloor. Enige weken 
later werd het door enige jongens gevan-
gen, die het bij mij terug brachten. De 
hagedis had derhalve de klimpartij over-
leefd en zag er prima uit. 

plaar toen uit mijn vangkous ontsnapt. Ik 
had nl. een verkeerde kous en wel een 
met een gat er in medegenomen. Enige 
tijd later heb ik nog een keer een zwart 
exemplaar gezien, maar dit dier was mij 
te vlug af. 
Een vergissing is absoluut uitgesloten. 
Het exemplaar, dat ik in handen heb ge-
had, was pikzwart. Sindsdien ben ik niet 
meer bij de vindplaats, het Hatertse ven, 
geweest. 

Leeft Lacerta vivipara uitsluitend in een vochtig milieu? 
door K. Delleman, 's-ftertogenbosch 

Een zwarte varieteit van Lacerta vivipara Jacq. 
door P. Fleuren, Nijmegen 
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Variaties, rassen en vormen bij de vuursalamander 11 
door P. J. tt. van Bree, Vreeland 

In het vorige artikeltje, opgenomen in No. 
12 van de 9e jaargang van ons orgaan, 
heb ik in het kort iets over de geschiede-
nis van de verschillen in de diverse soor-
ten vuursalamanders verteld. Op twee on-
dersoorten, voorkomend in Noord-Europa, 
ben ik iets uitvoeriger ingegaan. Het zal de 
lezer wel duidelijk zijn geworden, dat het 
artikel hiermede niet af was. 
De andere ondersoorten zal ik nu hier-
onder in het kort laten volgen. 
In Europa onderscheiden wij momenteel in 
het geslacht Salamandra (Laurent!) twee 
soorten: Salamandra atra (Laur.), de Al-
penlandsalamander en Salamandra sala-
mandra (Linne), de Vuursalamander. Van 
de laatste soort, S. Salamandra, kennen 
wij, behalve de twee Noord-Europese soor-
ten, Sal. s. salamandra en Sal. s. taeniata 
(Diirigen), nog negen andere ondersoorten. 
In Spanje en Portugal alleen al de zeven 
volgende ondersoorten: 
Sal. s. molleri (Bedriaga), 
Sal. s. gallaica (Seoane), 
Sal. s. almanzoris (Miiller en Heimlich), 
Sal. s. hispanica (Wolterstorff), 
Sal. s. bonnali (Wolterstorff), 
Sal. s. bernardezi (Wolterstorff) en 
Sal. s. bejarae (Wolterstorff). 
Buiten het Pyreneesch schierelland kennen 
wij nog een ondersoort op Corsica, Sal.s. 
Corsica (Savi) en een in Roemenie, Sal.s. 
carpathica (Calinescu). 
Maar ook buiten Europa komen de vuur-
salamanders voor. Deze wijken echter zo 
af van de eerst genoemde vuursalaman-
ders, dat men er ook hier ondersoorten 
van heeft gemaakt. In Kurdistan vermeldt 
men Sal. s. semenovi (Nesteroff), in de 
Levant Sal s. orientalis (Wolterstorff), ter-
wijl ook in Noord-Afrika afwijkende vor-
men bekend zijn. 

De soort Salamandra caucasica (Waga), 
zoals die beschreven stond in de catalogus 
van G. A. Boulenger, is momenteel teza-
men met Salamandra Luschani (Stein-
dacher) overgebracht naar een nieuw ge-
slacht en wel naar Mertensiella (Wolter-
storff). Dr W. Wolterstorff heeft met de 

In ons redactie-commentaar op het artikel 
van de heer G. J. C. Lems te Zeist over het 
voorkomen van de Groene Leguaan (Igui-
ana Iguiana) in Indonesie hebben wij onze 
lezers beloofd inlichtingen te vragen aan 
het Zoologisch Museum te Buitenzorg. 
Dit is geschied en genoemd museum, thans 
geheten ..Museum Zoologicum Bogoriense", 
meldde ons het volgende: 

naam van dit nieuwe geslacht Prof. Dr 
Mertens, die ook voor de Lacerta-lezers 
geen onbekende is, willen eren. 
Met het bovenstaande is niet gezegd, dat 
wij nu alles afweten van de vuursalaman-
der. De opsomming van namen en auteurs 
is wel erg dor, maar achter deze opsom-
ming zijn interessante problemen verbor-
gen. Het schijnt, dat de Alpenlandsalaman-
der en de Vuursalamander niet zo erg ver 
van elkaar vandaan staan. Wij kennen 
volkomen zwarte vuursalamanders en zelfs 
vuursalamanders, die hun jongen op de-
zelfde wijze als de Alpenlandsalamanders 
ter wereld brengen, namelijk volkomen. 
(Zie het artikel van de heer J. Th. ter Horst, 
No. 3 van de 9e jaargang.) 
Verder zijn er aan de verspreiding en het 
voorkomen der verschillende vormen nog 
vragen verbonden. 
Waarom zijn er b.v. in Spanje zoveel on-
dersoorten? Een buitengewoon aardige 
theorie is er door G. Hecht ontwikkeld 
naar aanleiding van de verspreiding van 
de twee Noord-Europese vormen: Sal. s. 
salamandra en Sal. s. taeniata. Oorspron-
kelijk leefde de vuursalamanders in de ge-
hele Noord-Europese laagvlakte. Bij het 
naderen van het ijs uit het Noorden tijdens 
een der ijstijden werden de dieren naar 
het Zuiden opgedrongen. 
De Alpen verhlnderden een gelijkmatige 
terugtocht en de dieren werden gesplitst 
in een oostelijke en een westelijke groep. 
Tijdens de ijstijd leefden de dieren toen in 
woudrelugia in Zuid-Oost- en Zuid-West-
Europa. In deze tijd, die voor onze begrip-
pen lang duurde, zijn de dieren zo van 
elkaar gaan verschillen dat, toen het ijs 
weer terug trok, dus ook de salamanders 
weer naar noordelijker streken trokken, 
wij hen als twee ondersoorten konden on-
derscheiden. 
Er zijn vragen genoeg, die op een oplos-
sing wachten. Ook de terrariumhouder kan 
— wanneer hij nauwkeurig waarneemt en 
dit zorgvuldig noteert — een steentje bij-
dragen tot de oplossing hiervan. 

,,In antwoord op uw brief van 3 December 
j.l. over het voorkomen van Iguiana in 
Indonesia kan ik U mededelen, dat deze 
dieren hier niet voorkomen. Indien zij hier 
ge'importeerd zouden zijn en zich daarna 
zeer sterk hadden vermenigvuldigd, had 
ik dat ongetwijfeld geweten. Of hier in-
derdaad een verwisseling heeft plaats ge-
vonden met Calotes of Gonycephalus lijkt 

Komt Iguiana Iguiana in Indonesie voor? 
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mij niet zo waarschijnlijk, veel eerder wil 
ik denken aan de gewone Varanus salva-
tor. Door de leek wordt dit dier hier alge-
meen leguaan genoemd en deze foutieve 
benaming dateert reeds uit de tijd van 
Coen. Onze zeevarende voorouders deden 
normaal op hun reis naar hier Brazilie 
aan, leerden daar de leguaan kennen en 
vonden daarna hier een reptiel van ge-
lijke grootte, dat er wel wat op leek en 
noemden het ook leguaan. Reeds in een 
reisbeschrijving van omstreeks 1650 wordt 
op deze foutieve benaming gewezen, doch 
300 jaar later spreekt de Hollander hier nog 
steeds van leguaan, evenals Calotes „Ka-
meleon" genoemd wordt. 
Overigens kan ik hier niet veel meer over 
mededelen, tenzij plaatselijke details be-
kend gesteld zouden kunnen worden. Dan 

Door onderlinge vechtpartijen gebeurt het 
vaak, dat hagedisachtigen beschadigingen 
oplopen. Bij zo'n vechtpartij werd het oog 
van een der wijfjes-anolissen nogal be-
schadigd. Het oog was waterig en gezwol-
len, terwijl het dier met gesloten ogen op 
een tak lag en niet meer wilde eten. Het 
beestje werd apart gezet, maar genezen 
wilde het niet. Toen schafte ik mij een tube 
ogenzali aan, waarmede ik tweemaal 
daags het oog voorzichtig insmeerde. 
Reeds na een week was het oog volkomen 
genezen. 
Bij een mijner boomkikvorsen bemerkte ik 

Voor het maken van een kleine en practi-
sche vliegenvanger heb ik een drinkglas 
genomen, van boven wijd plm. 7j^ cm en 
hoog plm. 11/4 cm. De bodem van het glas 
heb ik door een vakman laten verwijderen. 
Van vliegengaas heb ik een pyramide-
vormig fuikje gemaakt met een niet te 
grote bovenopening en dit door middel van 
leukoplast in het bodemloze glas ge-
bracht. 
Verder een rond, glazen dekseltje, dat 
precies past op het (verwijderde) bodem-
gedeelte, met als „scharnier" wederom een 
stukje leukoplast. Tenslotte werden er drie 
cartonnen pootjes aan vastgelijmd en het 
geheel was bedrijfsklaar. 
Deze vliegenvanger doet het perfect en 
kan door zijn geringe afmeting gemakke-
lijk worden medegenomen naar een plaats 
waar veel vliegen zijn. Als aas gebruik ik 
een stukje vlees of vis. 
Bijgaande tekening van de heer J. Smith 
Jr., naar een schels door mij gemaakt, 

ware misschien na te gaan op welk geval 
dit bericht betrekking kan hebben. 
Hopende u hiermede naar genoegen te 
hebben ingelicht, 

Hoogachtend, 
was getekend: Dr J. K. de Jong." 

Uit deze informatie met de zeer interessan-
te historische gegevens mogen wij dus af-
leiden, dat de Groene leguaan, die door de 
heer Lems werd beschreven, een ander rep-
tiel moet zijn geweest. 
Genoemd lid heeft inmiddels bericht, zich 
met het commentaar op pagina 20 van het 
Decembernummer te kunnen verenigen, 
omdat blijkt, dat hij inderdaad in zijn ma-
terie is verward geraakt. Hiermede kunnen 
wij dus deze discussie als beeindigd be-
schouwen. Red. 

een heel klein dof vlekje op het oog, dat 
steeds groter werd. Het leek mij een soort 
staar. Na behandeling met de zalf was het 
na vier dagen beterl 
De samenstelling staat als volgt op de 
tube aangegeven. 
N 1 — Dimethylacroyl-Sulfanilamid 1,5 g 
Ungt. ophthalm.comp.q.s. ad 10 g 
Als handelsmerk staat op de tube vermeld 
„Irgamid". De zalf is van een Zwitsers 
fabrikaat nl. van J. R. Geigy A.G. te Bazel. 
Het is mijn vaste overtuiging, dat ik zonder 
bovenbedoelde zalf de Anolis niet in leven 
had kunnen houden. 

verduidelijkt bovenstaande beschrijving 
nog enigszins. 
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Practische wenken voor de terrariumhouder 
EEN GOED GENEESMIDDEL 

(tip ingezonden door ons lid K. Delleman te 's-Hertogenbosch) 

EEN KLEINE PRACTISCHE VLIEGENVANGER (tip van ons lid J. J. Cock, Monnikendam) 
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HET VOEDEREN VAN VLIEGENMADEN (tip ingezonden door hetzelfde lid) 
Dikwijls moest ik tot mijn spijt constateren, 
dat diverse mijner dieren de voor hen 
neergelegde maden van vliegen niet wens-
ten te eten. Op zekere dag kwam ik op de 
idee de maden in te smeren met honig en 
z i edaa r . . . mijn reptielen vraten de met 

honig besmeerde maden met smaak! 
lets om ook eens te proberen bij uw dieren. 

En waar blijft uw tip, advies of kort be-
richt over uw ervaringen? Helpt alien mede 
deze rubriek tot een blijvertje te maken! 

Een onverwacht succes! 

15 Augustus 1951 ben ik er met mijn neefje 
op uit getrokken om enige hagedissen te 
vangen, waarmede hij graag zijn terrarium 
wilde bevolken. 
Wij kozen een terrein langs een spoorbaan 
in de richting Mook. Aan beide zijden van 
deze spoorlijn komen uitgestrekte heide-
velden, alsmede dennenbossen en struik-
gewas voor. Het was ongeveer 10 uur toen 
wij van onze fietsen stapten en aan 't zoe-
ken gingen. De zon, die vroeg in de mor-
gen even geschenen had, ging nu schuil 
achter een dun wolkendek, maar het leek 
er op, dat zij ieder ogenblik weer te voor-
schijn zou komen. 
Daar hagedissen zich graag in de zon 
koesteren, achtte ik in dit geval de kans 
voor een goede vangst niet bepaald groot. 
Uit het volgende zal echter blijken, dat 
deze weersgesteldheid voor het vangen 
van reptielen toch niet zo ongunstig is als 
velen van ons misschien wel zouden den-
ken. Binnen het kwartier vingen wij reeds 
enige hagedissen (Lacerta agilis), w.o. een 
CT getekend met een zuiver wit gestipte 
rug. Een zeer mooi diertje! Een eindje ver-
derop aan de rand, ja practisch op de 
weg, zag ik iets liggen, dat zeer grote 
gelijkenis vertoonde met dat, wat honden 
op wegen en dergelijke plegen neer te 
leggen. Bij nadere beschouwing bleek dit 
tot mijn niet geringe verbazing een Glad-
de slang, Coronella austriaca Laur. C te 
zijn. Het dier maakte niet de minste aan-
stalten weg te komen, zelfs niet toen wij 
druk gesticulerend over het exemplaar 
stonden heen gebogen. Zij bleef roerloos 
liggen, alsof er geen vuiltje aan de lucht 
was. Toen ik haar oppakte, kwam er pas 
leven in en zij beet goed van zich af. Met 
al haar capriolen kon zij echter niet ver-
hinderen, dat zij in onze trommel belandde. 
De weersgesteldheid bleef nog steeds het-
zelfde en toen het tegen twaalf uur liep, 
hadden wij reeds vier Gladde slangen in 
ons bezit, waarvan er twee kennelijk 
drachtig waren. Een drachtig wijfje heb ik 
mee naar huis genomen en de andere drie 

door P. N. I. M- Fleuren, Nijmegen 
ter plaatse weer hun vrijheid gegeven. 
(Goed zol Dit is de juiste houding van een 
goed Lacerta-lid. — Red.) Het meegenomen 
reptiel meet een lengte van ca. 75 cm, dus 
een behoorlijk exemplaar. Vorig jaar is 
schrijver van dit artikeltje meermalen bij 
warm en zonnig weer, op Gladde-slangen-
jacht geweest, maar succes bleef uit. Ik 
vraag mij nu af, zouden Gladde slangen, 
wanneer zij zich 's morgens voor korte iijd 
in de zon gekoesterd hebben, voor de rest 
van de dag in struikgewas of holen schuil 
gaan? 
Volgens een brugwachter ter plaatse zou 
er nogal wat van dat „gespuis" in de om-
geving voorkomen. Op mijn vraag, wat hij 
deed als hij er een zag, kreeg ik ten ant-
woord: „Daar die ondieren zwaar giftig 
binnen, slaai ik ze alle kapot, die ik op 
miene weg tegenkom". 
„Nou, nou," dacht ik, „dat is niet hoopvol 
voor mijn lievelingsdieren." Gelukkig 
meende deze brugwachter het niet zo 
kwaad en nadat ik hem aan zijn verstand 
gebracht had, dat deze dieren in 't geheel 
niet giftig waren (aangetoond met het ge-
vangen exemplaar), begon ik vat op hem 
te krijgen. Hij is er nu van overtuigd, dat 
hij dom is geweest door dieren dood te 
maken, die voor de mensen zo nuttig zijn 
(vernietigen veel veldmuizen). In het ver-
volg zou hij hen dan ook met meer genade 
behandelen. Op mijn vraag, wanneer men 
de meeste kans heeft slangen te vangen, 
kreeg ik ten antwoord: ,,'s morgens vroeg 
(voor 10 uur) en soms tegen de avond (na 
5 uur)". Tussen deze tijden in, uitgezon-
derd bij broeierig weer, zou men niet veel 
kans hebben. 
Na de man voor zijn inlichtingen te hebben 
bedankt, stapten wij op onze fietsen en 
peddelden, opgewekt door de goede 
vangst, huiswaarts. 
Mochten er lezers zijn, die bij het vangen 
van bovengenoemde dieren dezelfde er-
varing hebben opgedaan, dan zal „Lacer-
ta" enige kopij hierover ten zeerste op 
prijs stellen. 

Steunt „Lacerta", werft leden 
Toont anderen ons orgaan Verstrekt ons propaganda-adressen 
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De Europese moerassch i ldpad door q. uiterdijk, zeist 
Emys orbicularis Linne is vanouds een van 
de meest verhandelde terrariumdieren. 
Helaas kwam dit de soort meestal niet ten 
goede, temeer daar men bv. een vijftigtal 
jaren geleden practisch nog niets van dit 
dier wist. Natuurlijk waren er wel mensen, 
die meer bijzonderheden wisten: de pio-
niers op terrariumgebied. Ook handelaren 
in terrariumdieren wisten en weten er 
weinig van. Hoe vaak gebeurt het niet in 
de seizoentijd, dat men in een dergelijke 
winkel een paar moeifasschildpadjes in een 
met zand bestrooide etalage ziet rond-
wandelen? Het enige water dat dan aan-
wezig is, staat in een hondendrinkbak en 
als voedsel is er een aantal verlepte sla-
blaadjes neergelegd. Een gunstige uitzon-
dering vormen die etalages, waar een 
bakje meelwormen is neergezet, zodat er 
tenminste levend voedsel aanwezig is. 

Sommige mensen worden door het zien van 
de schildpadjes vertederd en kopen er een 
of twee. De dieren worden meegenomen 
naar huis, in een bak gezet (of misschien 
in de tuin) e n . . . verder wordt er practisch 
niet meer naar omgekeken. Veelal sterven 
de dieren dan door voedselgebrek. Het 
reeds lang bekende sprookje, dat reptielen 
zeer lang zonder voedsel kunnen leven, 
heeft hier voor een groot deel schuld aan. 
Dergelijke stupiditeiten kan men nog dage-
lijks horen en heus niet alleen bij de minst 
ontwikkelden. 
Inderdaad zijn er enkele reptielensoorten, 
die het zeer lange tijd zonder voedsel kun-
nen uithouden (o.a. de Boa constrictor), 
maar de meeste terrariumdieren dienen 
toch minstens eenmaal per dag te worden 
gevoederd. 
Beschrijving van het uiterlijk. 
De lengte van het schild van Emys orbi-
cularis varieert — al naar de leeftijd — 
van enkele tot 20 cm. Het rugschild is zwart 
met gele ronde vlekjes of straalsgewijze 
verlopende figuren; de laatste kunnen zo 
talrijk zijn, dat zij de donkere kleur van 

het rugschild bijna geheel verdringen. Het 
buikschild is geel tot roodbruin en vaak 
gevlekt. Deze vlekken zijn echter onregel-
matig en nooit mooi afgerond. De kop is 
aan boven- en onderzijde gevlekt. De bo-
venzijde is zwartbruin met ronde, gele 
vlekken bij de 9,' bij de C echter van een 
lichter bruin met donkere, vertakte vlekken. 
De iris van het oog is bij de Q geel, bij 
de O wit. De iris is kruisvormig. 
Levenswijze en voedsel. 
De Europese moerasschildpad behoort tot 
de zoetwaterschildpadden. Het water mag 
ook enigszins brak zijn; ik heb daar nl. 
zelf proeven mede genomen, aangezien ik 
mijn schildpadden o.a. met de welbekende 
Guppy's voeder. Deze Guppy's kregen door 
het voederen met watervlooien uit inland-
se wateren last van schimmelziekte, welke 
echter door toevoeging van een weinig 

keukenzout aan het water, te verhelpen :'s. 
Noch de Guppy's, noch de schildpadden 
schijnen enige hinder van het brakke water 
te ondervinden. 
Mijn moeraschildpadjes leven in een bak 
van 60 x 30 x 30 cm. Van de lengte wordt 
ongeveer een derde deel ingenomen door 
een rotspartij, met enige grote stenen bo-
ven het water uitstekend. De waterstand is 
pl.m. 20 cm hoog en de dieren hebben dus 
nog een flinke ruimte om uit te zwemmen. 
Het zijn nog jonge exemplaren en zij zijn 
gek op zon; als de zon maar even schijnt, 
zitten ze naast elkaar op de grote, platte 
stenen en genieten daar van de zonne-
warmte. 
Voldoende water is uiteraard onontbeer-
lijk voor Emys orbicularis; de dieren eten 
nl. onder water en plegen — naar ik ge-
merkt heb — onder water te slapen. Buiten 
het water zien zij meestal geen kans te 
slikken, hoewel zij dat wel kunnen leren. 
Is er echter water in de nabijheid, dan 
hebben zij er een wandeling van enige mi-
nuten voor over en duiken vervolgens met 
hun prooi daarin. Het oplichten van de 

Emys orbicularis • Linne. (Een der 
varletelten, ver 
moedelljk een 
soort uit Halle 
afkomstlg) 

Foto: J. BurgQrs 
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dekruit is r e e d s v o l d o e n d e om mijn d ieren 
het wa te r te d o e n i n g a a n en zij wach ten 
d a n duidelijk op voedse l . Geef ik hun da t 
d a n niet direct uit de hand , d a n g a a n ze 
d e gehe le b o d e m afzoeken. Zij zuigen hun 
prooi n a a r b innen, tegelijk met een hoe-
vee lhe id wa te r . Act ieve s l ikbewegingen 
komen er bi jna niet a a n te p a s . Een dee l 
v a n het n a a r b innen gezogen wate r wordt 
la ter w e e r ui tgestoten. 
In het ar t ikel v a n d e heer Reijst (Culinaire 
g e n e u g t e n bij s ch i ldpadden ) hebt u r eeds 
kunnen lezen, w a t zij zoal eten. Dat var ieer t 
nog al . Mijn s c h i l d p a d d e n ver tonen voor-
keur voor r egenwormen , m a a r in v e r b a n d 
met d e winter wil ik t rach ten hen a a n een 
a n d e r voedse l te wennen . Soms wordt er, 
bij wijze v a n snoeper i j , een a a n t a l water-
vlooien verorberd , m a a r over het a l g e m e e n 
ver tonen zij d a a r v o o r (en ook voor a n d e r e 
k le ine w a t e r b e w o n e r s ) weinig in teresse . 
Normali ter zijn zij g e w o o n in d e modder 
v a n poel t jes e.d. te overwinteren, doch ik 
wil t rach ten hen d e winter over te houden . 
Volgens ve rk la r ingen v a n sch i ldpadden -
houde r s k a n dit zonder v e e l bezwaren , ze-
ker met e x e m p l a r e n uit zuidelijker l anden 
afkomstig. Alleen g a a t vermoedeli jk het 
ve rmogen tot voor tp lan t ing verloren. Hier-
over schijnt n o g g e e n zekerhe id te be s t aan . 
Zelfs met exempla ren , die in s taa t zijn ge-
steld een w i n t e r s l a a p te houden , is het 
moeilijk hen tot voor tp lant ing te b r engen 
in het te r rar ium oi aqua r ium. 
Verspreiding. 
Krefft vermeld t d e v o l g e n d e l ands t reken : 
Zuid-Europa en de len v a n Midden-Europa, 

Tu/eede aanvulling op onze ledenlijst 
In aanslultlng nan de eerste aanvulling op onze 
gestencilde ledenlijst per 30 Junl 1951 (gepubll-
ceerd In No. 2 van deze Jaargang) geven wij hler-
onder de volgende mutatles: 
Nieuwe leden: 
Jac. Nagtegaal, Zleken 107, 's-Gravenhage. 
H. J. Schaap, 2e Nassaustraat 15 i n . Amsterdam. 
B. P. Th. Cornelissen, Populierstraat 29, Haarlem. 
Broeder Hilarlus, Hulze ..Assisle", Udenhout N.B. 
Van der Horst, Stalbergweg 82b, Venlo. 
A. van Huissteden, Kwartelstraat 56bis, Utrecht. 
Afgevoerd: 
A. A. Molenbroek, Langeweg 11, Blaricum. 
G. van Boven (x), A. Bijnslaan 177, 's-Gravenh. 
J. J. Reverman (x), DJalan Kenanga 36, Malang 

(Java). 
W. Geluk (x), Stuwstraat 101, 's-Gravenhage. 
F. AugustiJn. Rand weg 55a. Rotterdam-Zuid. 
R. C. W. de Haan. Middelweg 28, Wassenaar (ver-

trokken zonder nader adres). 
B. Sturms, Zeeweg 6, Nunspeet (per 1.4.'52). 
(x) wegens wanbetallng. 
Voorts wordt men verzocht de volgende wijzigin-
gcn aan te brengen: 
Dr C. v. d. Berg, arts, 2e Oosterparkstraat 267, 

Amsterdam; thans: Hugo de Vrleslaan 25-27, 
Amsterdam. 

R. P. van de Grlend, Marknesserweg M 109; aan-
vullen: Emmeloord (N.O.P.). 
G. Hoorenman, Grote Kcrkstraat 3a, 's-Graven-

hage; moet zijn: Grote Marktstraat 3a. 
J. B. P. Kapelle, de Lalressestraat 4, Amsterdam; 
thans: Oude Grncht 228, Utrecht. 
J. Kramer, Hoendiep Z.Z. 24, Groningen; thans: 
van Heemskerckstraat 45. Groningen. 
A. W. Llndeman, Vondellaan 36, Beverwijk; thans: 

Oldenbergweg 20, Wljk aan Zee. 

te we ten : Neder land , Brandenburg , Pom-
meren (Oost-Pruisen), Duits- en Oostenrijks 
Silezie, Moravie , Gal ic ie , Hongari je en 
Rusland; bovend i en West-Azie. 
Behalve het e e r s t g e n o e m d e g e b i e d — 
Neder land — schijnt Emys orbicular is in 
de a n d e r e g e b i e d e n nog voor te komen . 
Hier in Nede r l and is het voorkomen in het 
wild twijfelachtig geworden . Er moe ten in 
Zuid-Limburg n o g enke le e x e m p l a r e n zijn 
te vinden. 

Recente vonds ten in Limburg w e r d e n ge-
r appor t ee rd in het Natuurhls tor isch Tijd-
schrift v a n het G e n o o t s c h a p voor Limburg. 
J a a r g a n g 1947 rappor tee r t e e n vonds t v a n 
de heer Collin, d ie het dier aantrof in de 
kas t ee lg rach t v a n S c h a e r s b e r g e n ; j a a r -
g a n g 1948 vermeldt d e vangs t v a n twee 
stuks, nl. bij Lobith en te Swar tbroek bij 
Weer t in Juni 1948. In j a a r g a n g 1949 m a a k t 
de heer Nulens meld ing , da t op 13 Maar t 
1949 e e n douan ie r o p 1 k m ten zuiden v a n 
het dorp Eysden, v lak voor d e M a a s , e e n 
m o e r a s s c h i l d p a d h a d g e v a n g e n , terwijl in 
dezelfde j a a r g a n g Dr Terha l me ld ing 
m a a k t v a n het v inden v a n een e x e m p l a a r 
in de Geul bij Houthem. Dit w a s in A u g u s -
tus 1949 n a een hev ige r egenva l . 

Tenslotte l azen wij in j a a r g a n g 1951 over 
vonds ten in de Rode Beek en in d e om-
geving v a n Brunssum. 
Het dier schijnt dus nog niet g e h e e l te zijn 
ui tgestorven. Een wettel i jke be sche rmin g 
v a n dit rept iel is echter hoogs t gewens t 
wil het niet i n d e r d a a d zover komen. 

,,Natuurgenot", Utrecht, seer, thans: D. C. van 
Dalen. Hulgensstraat 43bis, Utrecht. 

Ver. Natuurhlst. Lyceumclub, 's-Gravenh., seer. 
J. Quarles van Ufford. In plaats van de club is 
nu de heer Quarles van Ufford zelf lid. 

E. R. Zehcnpfennlng, Konlnginneweg 8. Bussum; 
thans Ceintuurbaan 95 I, Bussum. 

Vraag, Aanbod, Ruilrubriek 
Ons lid J. Cock, notarls, Monnlkendam, die met 
zeer veel succes wasmaden kweekt, heeft drin-
gend gebrek aan oude raat. Wle kan hem hier-
aan tegen vergoeding helpen of weet het adres 
van een imker, waar de oude raat te koop is? Het 
verder voortbestaan van een grote wasmotten-
kweek hangt er van aft 
rrerpeto-Geografische dienst 

Documentatledienst voor het 
.̂—— '_ verzamelen van gegevens over 

..— ^ ^ ^ f e i ili' geograflschc verspreiding van 
Jb ^ B WK reptielen en amphibieen in Ne-
T J) J^F derland. - Alle correspondentie, 
W J ^ ^ * cll-':'<' t J l e n s t betreffende, te rlch-
• 'JfP ten aan de heer D. P. van Wljk, 
M A T B » Amersf.straatweg 45, Bussum. 

mi ^ f c y Geeft uw waarnemingen en 
A^i HBL I vangsten van reptielen en am-

•~e^l W l H / phlbleen tijdens hel komende 
» f ' \ r ^ ' | voorjaar direct door. Juist de 

\ \ CI waarnemingen in het aller-
N S 5 v vroegste voorjaar, dus tweede 

helft Februarl-Maart, zijn zo 
waardevol! Helpt alien mede. U 

kunt de daarvoor speciaal gedrukte kaarten aan-
vragen, welke dan gratis en franco worden toe-
gezonden. Werkt alien mede aan een spoedlge 
algehele inventarisering van de Nederlandse rep-
tielen en amphibieen. 
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