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Voorjaar 1952. Waarnemingen verrichten! 
De verspreiding van de reptielen en amphibieen in ons land 

Nog steeds blijven de documentatiekaarten — 
dit zijn de kaarten waarop men zijn waar-
nemingen en vondsten van reptielen en amphi-
bieen in ons land bij de Herpetogeografische 
Dienst kan opgeven — binnenstromen. 
Het zou echter prettig zijn als behalve de 
vaste kern van medewerkers alle leden aan 
dit mooie werk hun medewerking verleenden. 
Alle waarnemingen, dus ook die van dieren 
waarvan u weet dat ze zeer algemeen voor-
komen, kunt u melden en vooral in de maan-
den April en Mei kunnen prachtige en waar-
devolle waarnemingen worden verricht. 

Alle amphibieen bv. zoeken in het voorjaar het water op om voor hun nakomeling-
schap te zorgen. Neem ook eens met een thermometer de temperatuur van het water 
op en wie daartoe in staat is notere de pH van dit water; telt de hoeveelheid parende 
kikvorsen of padden en tracht de verhouding vast te stellen van het aantal CTCf tot 
het aantal QQ. 

Hebt u geen kaarten om uw berichten door te geven? 
Even een aanvraag aan de Herpeto-geografische Dienst, Amersloortsestraatweg 45 
te Bussum en u ontvangt het materiaal, waarop u uw notities kunt doorgeven. 
Maakt dat U later kunt zeggen: „Ook IK heb medegewerkt aan de algehele inven-
tarisatie van de Nederlandse herpeto-fauna". 
Een mooi doel, een belangrijk doel e n . . . een doel, waarvan fen de amateur-
herpetoloog en terrariumhouder en de wetenschap later de vruchten kunnen plukken. 
Niet-leden kunnen ook hun gewaardeerde hulp verlenen. 
Dit voorjaar honderden kaarten naar Bussumll 
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Gecko's in het terrarium 
Als dit artikel wordt geschreven zijn mijn 
gecko's ruim een hall jaar in mijn bezit 
en in deze periode heb ik aan deze rep-
tielen voldoende kunnen waamemen om 
er het een en ander van te kunnen ver-
tellen. Aanvankelijk bezat ik vier Muur-
gecko's (Tarentola mauritanica) en wel 
drie halfwas en een klein exemplaar, be-
nevens twee Hemidactylus turcicus, waar-
van een met een bloederig staartstompje. 
De kleine Tarentola is later doodgegaan 
omdat het dier niet in gevangenschap wil-
de eten. 
Laten wij volledigheidshalve even nagaan 
uit welke streken beide soorten aikomstig 
zijn, om daarna een beschrijving van hen 
te geven. De Muurgecko (Tarentola mau-
ritanica Linne) komt in geheel Zuid-Europa 
en Noord-Afrika voor, in 't bijzonder langs 
de kust van het Middellandse Zeegebied 
van Spanje tot Dalmatie en Noord-Afrika. 

Muurgecko Foto: J. Burgers 

Het diertje wordt ten hoogste 15 cm. De 
kleur van de bovenzijde varieert van grijs-
grauw tot donkerbruin en zandkleur, met 
een vuilachtig geelwitte buikkleur. Taren-
tola heeft een plat lichaam met een dikke 
kop en een brede muil. Vingers en tenen 
zijn over de gehele lengte verbreed. Het 
is een specifiek nachtdier, dat overdag in 
spleten en andere schuilhoeken verborgen 
blijft om eerst tegen de schermering te 
voorschijn en tot activiteit te komen. Dan 
wordt vlug en behendig jacht gemaakt 
op insecten en ongedierte, maar het ge-
beurt ook vaak, dat zij onder elkaar ge-
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door J. J. Cock, Monnikendam 

weldige vechtpartijen houden, zodat wij 
maar al te dikwijis exemplaren met be-
schadigde staarten aantreffen. In hun 
natuurlijke staat treft men deze reptielen 
overdag meermalen slapende aan op mu-
ren en wanden van de rotsen. 
Hemidactylus turcicus L. behoort eveneens 
tot de Zuid-Europese fauna en vindt zijn 
verspreidingsgebied van Portugal tot 
West-Azie. Het blijft kleiner dan de muur-
gecko, namelijk ongeveer 9 a 10 cm. Ter-
wijl zij overdag een bruinachtige kleur 
bezitten krijgen zij des avonds en des 
nachts een kleur, die melkwit is en door-
schijnend aandoet. In vele gebieden, waar 
deze kleine gecko's leven, is men er erg 
bang van en de bevolking beschouwt deze 
overigens volstrekt onschuldige reptielen 
als zeer giftig. Vermoedelijk is dit de oor-
zaak dat wij ze in de handel veel minder 
aangeboden krijgen dan de Tarentola 
mauritanica. 
En thans mijn eigen ervaringen. Vastge-
steld kan worden, dat mijn gecko's het in 
gevangenschap uitstekend maken en dat 
zij er op dit moment flink gevuld uitzien. 
Wonderlijk genoeg heb ik nog geen der 
dieren zien eten, met uitzondering van een 
keer, toen ik zag dat er een een vlieg 
opal. Zij moeten echter wel eten, gezien 
hun goede gezondheidstoestand. Omdat 
mijn wasmadenkweek nog niet goed op 
dreef was, bestond het voedsel aanvanke-
lijk in de koudere maanden uit vliegen-
maden (poppen) en meelwormen. Kan men 
wat spinnen bemachtigen, dan kunnen 
deze prima als voedsel dienen. De gecko's 
zijn geweldig schuw, zitten meestal ver-
scholen achter de boomschors en slechts 
des morgens, wanneer de kooldraadlamp 
aangestoken wordt (deze lamp geeft wei-
nig licht en veel warmte) worden zij zicht-
baar. Zij zitten dan als het ware vastge-
plakt tegen de boomschors of koekeloeren 
om een hoekje van rotsjes of verborgen 
plekjes. 
Zodra ik echter naderbij kom verdwijnen 
zij bliksemsnel. In zekere zin kunnen zij 
zich zelfs „onzichtbaar" maken. Zit een 
gecko bv. op een rotsje en men ziet kans 
het rotsje met de gecko op te tillen, dan 
is hij plotseling verdwenen! Draait men 
het rotsje om dan is hij daar 66k niet te 
zien. Het diertje ziet namelijk kans om zich 
telkens vliegensvlug aan de afgewende 
ziide van zijn belager aan diens gezicht 
te onttrekken. Inderdaad een pracht van 
een goocheltoer. 
Ook heb ik hen nooit tegen het glas van 
het terrarium zien opklauteren, laat staan 
met een plons naar beneden zien vallen 
of nog krasser, hen geluiden horen geven, 
zoals Otto Tofohr vertelt in deel 32 van 
„Das Terrarium", welk hoofdstuk de familie 
der gecko's behandelt. 



Tofohr schreef o.a.: 
„Welk een spookachtige bedrijvigheid 
heerst er nog zo laat in mijn terrarium? 
Schaduwachtige gestalten sluipen in het 
schemerdonker op iluwelen pantoffels 
heen en weer. Hier duikt er een op en 
daar weer een ander en dan is het hele 
gezelschap bijeen in hun mysterieuze 
gedoe. Plotseling een luide plomp. Een 
van de zwarte gestalten is van het dek-
sei van het terrarium gevallen. En nu 
beginnen geheimzinnige stemmen te 
weerklinken. Heel zachte, klagende ge-
luiden zijn het, echte spooksterrimen. Zij 
herhalen zich met korte tussenpozen en 
schijnen elkaar te antwoorden. Het is een 
zeer merkwaardig geroezemoes. Heel 
zachtjes kom ik naderbij en wat zie ik? 
Mijn muurgecko's zijn de nachtelijke 
zwervers . . . enz." 

Mijn ervaringen stemmen derhalve niet 
geheel overeen met die van de bekende 
terrariumpionier. Mijn gecko's kan ik wel 
als aardige terrariumdieren waarderen, 
ondanks schuwheid en neiging tot weg-
kruipen, maar deze appreciatie komt dan 
in hoofdzaak voort uit de belangstelling 
voor hun bizarre uiterlijk en hun geheim-
zinnig aandoende gedragingen. Waren 
laatstgenoemde twee feiten geen punt van 
overweging, dan zou ik de makke anolis-
sen of de geestige agamen preiereren. 
Meermalen is er gewezen op de eigen-
aardige overeenkomst tussen een gecko 
en een kat. De gecko's krommen net als 
een kat hun rug, kwispelen met hoogop-
gerichte staart, hebben „kattenogen" (ver-

ticale oogspleet), klauwen en sluipen door 
het terrarium, kortom, hebben alle eigen-
schappen, die avond- en nachtdieren ge-
meen hebben. Zelfs heb ik eenmaal een 
mijner gecko's zijn ogen zien „schoonlik-
ken" met zijn grote, rode tong, hetgeen een 
allerdwaast gezicht was. Dat doet een kat 
hem niet na! 
Volgens mijn ondervinding kunnen zij wel 
tegen een beetje vocht. Zij drinken af en 
toe de met een bloemenspuit toegediende 
druppels water. Bij mij verdragen zij zich 
uitstekend met andere terrariumdieren en 
zijn allerminst agressief. Als verwarming 
en verlichting heb ik — naast de reeds 
genoemde kooldraadlamp en een gewone 
lichtlamp van 75 Watt — onder de plek, 
waar zij zich het meeste ophouden (dat 
is op de boomschors) een bodemverwar-
ming aangebracht, te weten een 25 Watt 
electrische gloeilamp, gemonteerd in een 
blikken bus, zoals beschreven in ons No-
vembernummer van deze jaargang, p. 14. 
Alles bij elkaar genomen kan ik het vol-
gende zeggen: Tarentola mauritanica en 
Hemidactylus zijn goed te houden in een 
matig vochtig terrarium met een bodem-
verwarming, mits de bak is voorzien van 
voldoende schuilplaatsen. Men moet de 
schuwheid en de neiging om weg te krui-
pen voor lief nemen. Een kooldraadlamp 
is gewenst. De temperatuur moet overdag 
pl.m. 75c Fahrenheit bedragen, terwijl alle 
verwarming (dus ook die in de bodem) des 
nachts moet worden uitgeschakeld. Af en 
toe wat water in sproeivorm toedienen. 

Uit het liefdeleven van Chamaeleo Chamaeleon 
Het gewone Kameleon is een interessant 
dier. Van vele zijden hoort men echter de 
klacht, dat het moeilijk te houden zou zijn. 
Ik ben echter van mening, dat het tegen-
deel waar is. Eerste vereiste is, dat vol-
doende voedsel aanwezig is, dat voorna-
melijk bestaat uit vliegen, die het graag 
neemt. Ook meelwormen worden niet ver-
smaad. Wie echter het zeldzame verkleu-
ringsvermogen van het kameleon op zijn 
mooist wil bewonderen, die moet het eens 
wat mooie, dikke sprinkhanen geven, of, 
nog beter, wat van die gezellige, vette 
nachtuilen. De reactie is verbluffend en 
men kan zich dat alleen voorstellen, indien 
men wel eens een levende Zeekat (inktvis) 
in een aquarium heeit gezien, want alleen 
daarmede is dit te vergelijken. Het groen, 
bruin, geel, beige, wit en zwart, wisselt bij 
de seconde en het overigens zo trage 
gedierte beeft van spanning. Snel beweegt 
het zich door de takken, op de prooi af, 
terwijl de onderkaak hevig opgeblazen 
wordt. Even ziet men de ogen heen en weer 
rollen om te constateren of geen der mede-
bewoners de prooi zal wegkapen — het 

door R. van lersel. Den ttaag 
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Gewone kameleon Naar een Heuienfoto van Schmldlin Tllburg 
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kameleon heeft klaarblijkelijk een gewel-
dige hekel aan „misschieten" — en dan 
flitst de knotsvormige long met onfeilbare 
zekerheid naar het slachtoffer. Zodra dit 
in de grote bek is beland, begint het kleu-
renspel eerst goed. Tijdens het kauwen 
bereikt dit zijn hoogtepunt: het dier, dat 
voordien meestal grauwbruin was, wordt 
eerst groen, daarna verschijnen achtereen-
volgens witte, gele, bruine en roodachtige 
vlekken. Is de prooi doorgeslikt, dan wordt 
het dier weer grauw als voorheen. 
Op zekere zonnige middag zag ik eens-
klaps het mannetje hoog op de poten en 
diepzwart gekleurd door de bak rennen. 
Het wijfje vluchtte voor hem uit. Ik wist 
toen nog niet, dat het een paartje was en 
ik dacht dus onmiddellijk aan een vecht-
partij. Aanvankelijk leek het hier ook veel 
op, want het wijfje kroop sissend in een 
hoek en gedoogde geen verdere toenade-
ring. Ik bleef nog enige tijd kijken, doch 
het mannetje droop af en ging weer rustig 
op een tak zitten. Een half uur later zag 
ik ,dat het wijfje naar hem toekroop en ik 
verwachtte een voortzetting van de strijd. 
Niets was echter minder waarl Zij hield de 
staart eigenaardig schuin opzij en bleef 
zo op een tak zitten, schuin onder die van 

Gewone kameleons uit Israel 
Foto: Miss Dr E. Ehrlich. Haifa 

het mannetje. Op een gegeven ogenblik 
stak het mannetje zijn „hand" uit en greep 
het wijfje bij de rug. Langzaam en omzich-
tig liet hij zich zakken en greep met zijn 
rechter „hand" de tak, waarop het wijfje 
zat, vlak onder haar voorpoot vast. Ver-
volgens stak hij zijn linkerachterpoot uit 
en greep daarmede de staart van het 
wijfje, waarna hij ook zijn rechterachter-
poot liet zakken en daarmede wederom de 
tak vast'greep. Het wijfje werd nu aan de 
staart iets opgelicht, waarna de man zijn 
achterlichaam bliksemsnel onder dat van 
het wijfje bracht. Ik bemerkte toen, dat het 
mannetje zijn geslachtsorgaan uitstulpte 
en dit in de cloaca van het wijfje bracht. 
Ongeveer twee minuten bleven de dieren 
zo zitten, terwijl het mannetje nu en dan 
schokkende bewegingen met het achter-
lichaam uitvoerde. Even plotseling als het 
spel begonnen was, werd het weer be-
eindigd en ieder ging zijns weegs. Het 
wijfje begon ogenblikkelijk weer met vlie-
gen vangen, doch het mannetje bleef on-
geveer een uur rustig zitten. 
Ik dacht dat ik iets zeer zeldzaams had 
gezien, doch hierna herhaalde zich dit 
paringsspel zo vaak, dat ik thans de me-
ning ben toegedaan, dat ook de voort-
planting van het gewone kameleon in een 
goed ingericht terrarium zeer wel kan 
worden waargenomen. Het mannetje is na 
enige maanden, tengevolge van een be-
smetting met parasitaire wormen, gestor-
ven. Het wijfje is echter nog steeds (eind 
November 1951) in leven en, aan haar om-
vang te zien, zullen wel spoedig eieren 
worden afgezet. Weliswaar is het daar-
voor niet de natuurlijke tijd (d.i. Juni-Juli), 
doch dit kan door het transport en het 
acclimatiseren wel in de war zijn, daar ik 
de dieren eind Juni 1951 ontving. 
Mits ook in de winter voor voldoende vlie-
gen wordt gezorgd, lijkt het mij niet moei-
lijk hen de winter door te brengen. Mijn 
kameleons, die uit Israel komen, zijn uit-
stekend bestand tegen lage temperaturen. 
Zelfs bij 8° C. werden vliegen genomen! 
Volgens de huidige nomenclatuur heet het 
gewone kameleon thans Chamaeleo cha-
maeleon in plaats van Chamaeleon vul-
garis. 

Is het u/enselijk dieren, die afkomstig zijn uit verschillende 
milieu's, tezamen te houden in een terrarium? 

door K. Delleman, ' s - t fer togenbosch 
In ons maandblad (lOe jaargang, No. 1) 
schreel ons lid, de heer J. Burgers te Til-
burg, naar aanleiding van mijn artikeltje 
over Anolis carolinensis (9e jaargang. No. 
9), het een en ander over het samenhouden 
van Anolis carolinensis met andere terra-
riumbewoners. 

Ik kan het echter met hem niet eens zijn, 
wat betreit het samenhouden van dieren, 
die wat aard en levenswijze betreit, zo be-
langrijke verschillen tonen. 
De heer Burgers schrijft, dat Anolis rustig 
naast Hyla arborea lag te slapen, maar 
het is toch zo, dat wanneer Anolis gaat 
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Zich zonnende 
Groene klkvorsen 
(Rana esculenta) 
Sterke en forse dieren 
en zeer vraatzuchtig 

Foto: J. Th. tor Horst 

slapen, Hyla juist actief wordt, met het 
door mij genoemde gevolg. 
Ook de padden maken de Anolissen (en 
andere op bladeren en takken slapende 
dagdieren) het leven moeilijk. Padden 
klimmen graag — als het donker wordt — 
over de planten. Tuimelt een pad nu van 
een plant, dan sleurt hij vaak een Anolis 
in zijn val mede, waarna dit diertje dan in 
't wilde weg door het terrarium rent en 
met de snuit zo hard tegen de ruiten stoot, 
dat het meters ver te horen is. Dit zal de 
anolissen toch geen goed doenl Hierbij 
komt nog, dat kleine Anolissen en kleine 
hagedissen in 't algemeen in direct levens-
gevaar verkeren in gezelschap van grote 
kikvorsen en padden. Vooral Rana escu-
lenta is een ware kannibaal. Mijn eerste 
ervaringen (nu ruim 20 jaar geleden) met 
de Groene kikvors waren, dat zij mijn 
halfwas Lacerta vivipara (Levendbarende 
hagedis) opaten, alsmede mijn kleine wa-
tersalamanders, waarvan ik toen — als 
kleine jongen — geweldig onder de in-
druk was. 
Zien de padden of kikkers de staart van 
een hagedis bewegen, dan wordt er direct 

toegehapt. Heeft dit niet direct verminking 
van de hagedis tengevolge, schrikken doet 
het diertje in ieder geval, Is het hagedisje 
zo klein, dat het aan de tong blijft kleven, 
dan gaat het naar binnen. 
Meermalen heb ik gezien, dat Lacerta vivi-
para de staart verloor door toedoen van een 
kikvors of pad. Men kan de vorsen en 
padden zo veel voeren als men wil, ge-
noeg hebben zij zo goed als nooit en zij 
blijven de tong uitslaan of happen naar 
alles wat beweegt. 
Nog een bezwaar van het samenhouden 
van amphibieen en reptielen is wel, dat 
"s winters het grootste deel van het dan zo 
schaarse voedsel (spinnen en vliegende in-
secten) in de bodemloze magen van de 
amphibieen verdwijnt. Met regenwormen, 
slakken en rauw vlees nemen de padden 
en vorsen 's winters ook genoegen (voor 
zover niet in winterslaap), terwijl vele ha-
gedissen dit niet doen. 
(Wij zijn het geheel met deze schrijver 
eens. Hij heeft nog niet eens alle aspecten 
belicht, die het ongewenst doen zijn dieren 
afkomstig uit verschillende milieu's teza-
men in een terrarium te houden. Red.) 

Nog enige opmerkingen over het opku/eken van Jonge 
vuursalamanders (I) door mej. E. M. D. LQps, veip iqid.) 
Naar aanleiding van het interessante arti-
kel over de geboorte en metamorphose 
van Vuursalamonderlarven, geschreven 
door de heer Cornelissen in ons tijdschrift 
No. 6, Jrg 8, zou ik gaarne iets van mijn 
ervaringen op dit gebied mededelen. 
Sinds 1938 heb ik een 0" vuursalamander. 

Salamandra salamandra L., in mijn bezit. 
In Juli 1945 kwam een 9 bij hem in het 
terrarium; beiden zijn van gestreepte 
varieteit taeniata. Reeds spoedig na aan-
komst van het Q begon de echtgenoot 
haar intens het hof te maken. Dit spelletje 
herhaalde zich sindsdien elke zomer en de 
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resultaten waren nu achtereenvolgens ge-
durende vier jaar in het voorjaar jongen; 
de eerste keer echter pas na 21 maanden, 
ofschoon het wijfje reeds in de herfst van 
1945 een abnormaal dik buikje had. Vol-
gens „Krefft", bladzijde 632, blijft het man-
nelijk zaad, opgenomen omstreeks Juli, bij 
oudere wijfjes zonder werking om pas, na 
de voorjaarsgeboorte van de jongen uit 
een vroegere bevruchting tot de eierstok 
(?) door te dringen. Op die manier zou het 
resultaat van een bevruchting pas na 21 
maanden het daglicht zien. Dit zou over-
eenkomen met de bevruchting door mijn O 
in Juli 1945 en de worp in April 1947, ter-
wijl er in 1946 geen jongen kwamen. 
Mijn 9 had in 't voorjaar 1945 larven ge-
worpen, toen zij door ons lid, de heer 
Kouwenhoven, in Den Haag, voor mij be-
waard werd. Hij had het diertje in 1944 
voor mij bij de handel bemachtigd, maar 
het kon de reis naar Velp niet maken door 
de oorlogshandelingen. Bij de heer Kou-
wenhoven zat mijn 9 Bij een <3 Spaanse 
varieteit van deze landsalamander, waar-
van het typische kenmerk is, dat zij rode 
vlekken op het lichaam vertonen. Vermoe-
delijk hebben de beide dieren gecopuleerd. 
Volgens de heer Kouwenhoven vertoonden 
de jongen van de worp 1945 hier en daar 
een rood vlekje. Dit zou weer niet uitko-
men met de boven vermelde theorie. De 
bevruchting van 1944 had pas in het voor-
jaar 1946 resultaat moeten boeken, maar 
in dat jaar bleef het 9 onvruchtbaar. Van 
de jongen 1947 bracht ik het grootste ge-
deelte der larfjes op 24 Mei naar Rotter-
dam ten behoeve van de leden onzer ver-
eniging. Mochten er nog leden zijn, die van 
de salamanders uit dat nest exemplaren in 
leven hebben, dan zou het interessant zijn 
te vernemen of enkelen daarvan rode 
vlekjes vertonen om na te gaan of zo'n 
oude bevruchting blijft doorwerken. Mijn 
vier stuks zijn zuiver zwart-geel. 
Ofschoon het 9 in de herfst van 1946 een 
heel dik buikje had — het kon zich nog 
slechts met moeite bewegen — deed ik het 
toch een der laatste dagen van Octo-
ber in de winterslaap. De vuursalamanders 
blijven meestal wakker, zitten boven op 
het sphagnum en kruipen slechts bij 
strenge vorst daar in. Hoe zij deze weers-
gesteldheid aanvoelen, is een raadsel. Zij 
staan in een vorstvrije kelder, waar de 
centrale verwarming nog enigszins invloed 
heeft, zodat de temperatuur er weinig 
schommelt. 
Door de lage temperatuur schijnt de ont-
wikkeling der eieren bijna tot stilstand te 
komen. In 1947 haalde ik de dieren op 30 
Maart uit de winterkist, zette het drachtige 
9 geheel alleen in een terrarium met een 
waterbakje, net zoals door de heer Cor-
nelissen beschreven. Tussen 5 en 11 April 
kwamen 59 larven en 2 schiere eieren. In 
1948 vond ik een dood larfje op 5 April in 

de winterkist; dadelijk bracht ik het 9 in 
een klein terrarium over en die middag 
was de hele worp van 34 jongen geboren, 
zonder schiere ( = bedorven) eieren. In 
1949 kwamen de 25 jongen en 17 schiere 
eieren tussen 1 en 3 April. In het jaar 1950 
haalde ik de dieren wat vroeger te voor-
schijn (22 Maart), omdat Februari en begin 
Maart zo zacht waren. Gelukkig, want die-
zelfde middag werden reeds 44 jongen ge-
boren. Tot 29 Maart groeide het aantal tot 
52 en hierbij is het gebleven. Het aantal 
dagen, nodig voor de geboorte der jongen, 
varieert dus zeer. Ik liet het vrouwtje in 
die dagen zoveel mogelijk met rust, viste 
alleen telkens de jongen met een lepel uit 
het bakje en deed die in een vuurvast 
schaaltje. Het 9 at gedurende de kraam-
periode normaal, soms zelfs dadelijk na 
de geboorte van een stelletje jongen. Zij 
\fas, na ailoop, dan ook niet mager of 
uitgeput. Omstreeks half April, wanneer ik 
dacht dat er geen jongen meer zouden 
komen, ging het 9 uit de kraamkliniek 
terug in de familiekring. In dit grotere 
terrarium zet ik de jongen pas als zij twee 
jaar zijn, uit angst voor kannibalisme der 
groten. Van de pas geboren larfjes zag 
ik er sporadisch een opgerold op de bo-
dem zinken, zoals de heer Cornelissen be-
schreef, de meesten zwommen dadelijk 
vrolijk weg. Wel geschiedde dit met twee, 
die ik eens uit het eivlies, waarin zij nog 
zaten, moest bevrijden door het even een 
prikje te geven. 

In tegenstelling met de heer Cornelissen 
zou ik aanraden: doet uw drachtige wijf-
jes in de winterslaap, haalt hen niet te laat 
te voorschijn, zet hen zonder medebewo-
ners in een terrarium, stoort hen zo min 
mogelijk, voedt hen goed. 
Als voeder geef ik mijn vuursalamanders 
van het eerste levensjaar af regenwormen 
en als zij wat groter zijn daarnaast kleine, 
naakte witte slakjes. Ander voeder weige-
ren ze. Ze zijn zelfs zo kieskeurig, dat jonge 
exemplaren van de rode of grijze tuinslak 
versmaad worden. Aangezien mijn tien 
dieren van dezelide afkomst zijn, is dit 
misschien een familie-eigenschap. Zo gaat 
de beschrijving over de geboorte der 
jongen wel over vier worpen, maar telkens 
zijn dezelfde ouders daarbij betrokken, 
hetgeen de basis der waarnemingen ver-
smalt. Wat de opmerking van de heer Cor-
nelissen over het opwekken van eetlust 
door koude betreft: dit is toch zeker een 
grapje? Het koudbloedige dier heeft geen 
trek als het koud is, al zijn functies worden 
dan geremd. Warmte stimuleert hart en 
spijsverteringsorganen, wekt zodoende de 
eetlust op; vandaar ging de salamander 
eten, toen zij in een warme kamer kwam te 
staan. 
In een volgend nummer zal ik het hebben 
over het opfokken der larven. 

(Wordt vervolgd.) 
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Boomsalamanders 
door P. J. ft. van ftree, 
Zoologisch Museum, Amsterdam 

Enige tijd geleden ontving het Zoologisch 
Museum in Amsterdam door ruil een zen-
ding dieren van het Stanford Natural 
History Museum, Californie, V.S. 
HierBij waren verschillende soorten sala-
manders. Een van deze soorten verdient 
wel onze bijzondere aandacht. Het is de 
Boomsalamander (Aneides lugubris lugu-
bris, Hallowell), 'n dier, dat langs de kust 
van Californie voorkomt. De soort Aneides 
behoort tot de familie Plethodonlidae, een 
familie, die onder meer gekenmerkt wordt 
doordat de dieren, die er toe behoren, een 
bepaalde tandstand hebben, een padden-
stoelvormige tong (zie foto 1) en geen 
longen. Er heeft dus huidademhaling 
plaats. 
Europese vertegenwoordigers zijn de soor-
ten Hydromantes genei genei (Schlegel) 
1838 en Hydromantes genei italicus, Dunn, 
1923. Deze dieren hadden vroeger de 
soortnaam Spelerpes. Zij leven in de 
Franse en Italiaanse Riviera alsmede op 
het eiland Sardinie. 
De Boomsalamander is daarom zo merk-
waardig, omdat het, voor zover bekend, de 
enige boombeklimmende soort is. Deze 
salamander is een op het land levend dier, 
dat hoofdzakelijk 's nachts actief is. De 

Paddenstoelvormlge tong van een salamander, behorende 
tot de familie Plethodonlidae 

maximale lengte, die dit amphibie bereikt, 
is plm. 162 mm. De exemplaren in Amster-
dam meten 126 en 141 mm. De kleur 
varieert van licht bruin tot chocolade bruin. 
Bij de geconserveerde exemplaren is dit 
niet meer zo duidelijk te zien. De onder-
kant is lichter gekleurd. De kleur varieert 
tussen lichtgeel naar vuilwit. Boven op en 
aan de zijkanten zitten kleine gele vlekjes. 
Zoals reeds gezegd, beklimmen deze sala-
manders bomen, soms tot 10 m hoog. Zij 
verschuilen zich in de holten en gaten van 
deze bomen en gebruiken deze schuil-
plaatsen ook om hierin hun eieren af te 
zetten. De maanden, waarin de eieren ai-
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Fotomontage van Aneides lugubris lugubris Hallowell 
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gezet worden, zijn Juli, Augustus en Sep-
tember. Deze eieren — welke betrekkelijk 
groot zijn — (6—9 mm) zijn met elkaar 
verbonden door een gelatineuse draad. 
Zij worden door het wijfje en soms ook 
door het mannetje bewaakt. 
Opmerkelijk is wel, dat bij dit soort sala-
manders de tenen enigszins in zuignapjes 
uitlopen. Bij andere boombewonende verte-
braten vinden wij deze zuignappen gere-
geld terug. Boomkikkers (Rhacophorus en 
Hyla), Hagedissen (Gecko) en ook zoog-
dieren als de spookdiertjes (Tarsius) heb-
ben zuignapjes of iets dergelijks aan het 

eind van de tenen. 
Alhoewel deze boomsalamanders ook dood 
hun waarde voor de wetenschap blijven 
behouden, is het jammer, dat zij niet levend 
zijn aangekomen. In dat geval hadden wij 
zelf wat kunnen zien van hun levenswijze, 
iets wat wij nu maar moeten lezen (o.a. 
in het zeer goede werk van S. C. Bishop 
„Handbook of Salamanders", zie no. 90 
van de Lacertabibliotheek). 
Het is te hopen, dat er spoedig uit de 
Verenigde Staten eens levende salaman-
ders komen. Dit land is nl. buitengewoon 
rijk aan velerlei soorten en vormen. 

Man onze technische terrariumdienst 

Het voorjaar Is een 
zeer geschlkte tijd 
om een opcnlucht-
terrarium in uw tuin 
aan te leggen. Van 
dit type terrarium 
zult u een enorm 
plezler beleven. 
Vraagt een bouwteke-
ning met toelichting 
aan voor slechts : 1,25 
(model Coronella) bij 
onze Technische Ter-
rariumdienst, de heer 
J. Riedljk, Jac. Cats-
laan 55 te Zeist. — 

Aanvragen uitsluitend per postwissel en op het 
strookje het gewenste noteren. 

Rectificaties 
Op pagina 29 van het Januarinummer staat 
abuslevelijk in de rechterkolom, 13e regel van 
onder af: „Ned. W.-IndlS", welke fout storend is 
in verband met het noemen van het versprei-
dlngsgebled van de beschreven skink. Het moet 
zijn: „Noord West India". 
Voorts Is een drukfoutje geslopen In de titel van 
het boek, besproken in de rubrlek: ,,Boekbe-
spreklng". Men leze in plaats van „BlJenstand" 
het woord „Bijenstad". 

Plannen voor 1952 
Op de bestuursvergaderlng van 23 Pebruarl j . l . 
werd o.a. besloten zo spoedig mogelijk de Ko-
ninklijkc goedkeuring op de statuten aan te 
vragen. Omdat In de loop van de afgelopen tien 
Jaren gebleken Is dat de statuten in de huidige 
vorm enige wijzlging dienen te ondergaan, zullen 
de nieuwe (concept)statuten t.z.t. aan alle leden 
worden toegezonden om zich over de voorgestelde 
wljziglngen te kunnen beraden. 

Ook zijn plannen besproken, welke ertoe kun-
nen lelden, dat er in 1952 op nog grotere voet 
dan In voorgaande jaren terrariumdieren uit het 
buitenland zullen worden ingevoerd, welke dan 
tegen een bill ij k e prijs onder de leden zullen 
worden gedlstribueerd. 
Aller medewerklng zal dan echter nodig zijn. 
Allereerst dlent onze secretarls precies te weten 
voor welke dieren er belangstelling bestaat. 
Ieder Ud wordt derhalve drlngend verzocht op te 
geven voor welke reptielen en amphibieen hij of 
zij vrijblijvend lnteresse heeft. 
Opgaven aan onze secretarls, de heer Th. J. P. 
Cornelissen, Pleiadenstraat 146, Haarlem. 

Bestuursmededeling 
Het bestuur ontvlng geen namen van candldaten 
voor de functie van commissaris in het bestuur. 
Derhalve werd besloten de heer D. P. van Wijk, 
tandarts, Amersfoortsestraatweg 45, Bussum — 
candldaat gesteld door het bestuur — als be-
stuurslld te benoemen. 
Op de bestuursvergaderlng van 23 Februari 1952, 
gehouden te Haarlem ten hulze van de secreta-
rls, werd hij als zodanig gelnstalleerd. 

Belangr i jke a a n w i n s t v o o r o n z e b i b l i o t h e e k 
Van ons lid, de WelEd. Zeergel. Heer P. J. van 
der Werff te Amersfoort, ontvlng onze bibliotheek 
het prachtige nieuwe Engelse standaardwerk: 
,,British Amphibians and Reptiles", geschreven 
door Malcolm Smith, ten geschenke. Zie hier-
voor de recensie op pagina 16 van ons November-
nummer. Het is een fraaie aanwinst, waarvoor 
wij de mllde gever van harte dankbaar zijn. 
Het werk Is opgenomen onder no. 272, waarborg-
som / 10,—. 

Oude nummers van ons tijdschrift 
Onze blbliothecarls verzoekt de leden, die al 
enkele jaren Ud zijn, eens na te gaan of zij 
soms bepaalde nummers van ons tijdschrift dub-
bel hebben. Destijds zonden wij namelijk vaak 
voordat iemand lid werd enige nummers ter 
kennlsneming en het kan best zijn. dat na het 
ingaan van het lldmaatschap dezelfde exemplaren 
nog eens werden toegezonden. Wanneer dit het 
geval mocht zijn, stuurt u ze dan aan de heer 
Reijst. Regelmatig bereiken hem aanvragen voor 
oude nummers, welke verzoeken dikwijls niet 
kunnen worden ingewilligd. 
Helpt onze actieve bibliothecaris en snort eens 
in kasten en andere bergruimten! Alles wat u 
overcompleet hebt, kunt u sturen naar de 
bibliothecaris: de heer A. T. Reijst, Hoogstraat 47, 
Koog aan de Zaan. 

Vraag en Aanbod, Ruilrubriek 
Elk lid kan gratis van de 
vraag-, aanbod- en ruilru-
briek gebruik maken, mlts 
de gegevens utterly k op de 
lOe van de maand, vooraf-
gaande aan die waarin de 
mededellng moet worden 
opgenomen, de redactie van 
ons blad hebben bereikt. 
Berlchten voor deze rubrlek 
voor de maand April moeten 
dus ulterlijk 10 Maart In het 
bezit van de heer ter Horst 
zijn. 
Ons lid H. A. L. Mcnne, Leeuwerlklaan 23, tele-
foon 395254, Den Haag, biedt te koop aan, door 
plaatsgebrek, plantenkweekkast, SO x 50 x 80 cm, 
geschikt voor terrarium, in behoorlijke staat, met 
stevige tafel (met bergruimte), samen / 25,—. 
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