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Het bouwen van een noodterrarium 
door G- J- Ferron, ttaarlem 

Een onzer meest actieve leden, nog Jong in jaren maar bruiscnd van enthousiasme voor onze lief-
lebberij, moet zijn militaire dienstplicht vervullen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en 
iaarom heeft hij een plan uitgewerkt om een niet al te daur bakje (een soldaat heeft weinig zak-
geld) zelf te bouwen. Hij kreeg bereids toestemming om dit terrarium op de soldatenkamer le 
olaatsen. Zie hier weer eens een mooie gelegenheid om het houden van terrariumdieren te propa-
geren. Wij wensen hern veel succes. Red. 

Om een niet al te duur terrarium te kunnen 
bouwen, geschikt voor terrariumhouders 
die niet al te kapitaalkrachtig zijn, heb ik, 
hierbij voortbouwend op ervaringen thuis 
met een openluchtterrarium opgedaan, een 
schema uitgewerkt, dat ik hierbij aan onze 
lezers wil voorleggen. 
Het is een schema voor een ge'improvi-
seerd houten bakje, dat kan dienen voor 
Nederlandse reptielen in een niet al te 
vochtig milieu. 
De basis voor dit kleine terrarium vormen 
de vier wanden, waarvan een geheel van 
glas, een van hout met aan de binnen-
zijde glas, beide op halve hoogte, en een 
zij- en een achterwand van hout, van 
boven en opzij voorzien van glazen strips 
van 10 cm hoog resp. breed. De boven-
en voorzijde zijn open. Op de bodem ligt 
voor eventuele drainage een zinkplaat. 
Een hele zijkant, lang 40 cm (zie figuur I 
onder a), is vervangen door een halve, 
waartegen aan de binnenkant een glas-
plaat (zie figuur IA onder b), die aan de 
achterzijde in een richel wordt vastge-
houden (zie figuur IA onder c). Ook de 
beide zijkanlen zijn richels (d) voor de 
bevestiging van de voorruit (e), die van 
glas is en even hoog is als de glazen 
zijplaat ter lengte van 50 cm en hoog 
15 cm. 
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Verder sp reken d e figuren I, I A, I IA en 
III A voor zichzelf. Een achter - en een 
zijzijde zijn hoog g e h o u d e n voor een rots-
partij of hoog o p g r o e i e n d e k l implanten. 
De glasplaten worden vastgehouden door 
hoekvormige houten richels. Na het ge-
reed komen wordt het geheel groen ge-
verfd. 
De afmetingen van het terrarium zijn: 
voorzijde 50 cm, zijzijden 40 cm, hoogte 
achterzijde 40 cm, terwijl de hoogte van 
de voorkant en een zijkant 15 cm be-
dragen. De hoogte der glasstrips bedraagt 
10 cm. 
In het door mij ontworpen bakje, dat op 
onze soldatenkamer moet komen te staan, 
wordt de achterwand gecamoufleerd door 
een stapelrots van turf, waarvan de iur-
ven gegroepeerd zijn om een omgekeerde 
bloempot, die gevuld is met mos. Deze 
bloempot vormt het nachtverblijf van de 
bevolking. In het midden van het achter-
front staan enkele stevige planten, b.v. 
varens, terwijl de rest van het terrarium 
wordt gevuld met zand, opgevrolijkt met 
een plukje muurpeper (Sedum acre) en 
enkele kleine stenen (natuurstenen). 
De rand, geheel op de voorgrond, wordt 
met mos opgevuld, terwijl het geheel 
flauw hellend naar achteren oploopt. Na-
tuurlijk kunnen de afmetingen van de bak 
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Figuren I, la, 11a en Ilia 

Tekeningen: J. Smith Jr. 

naar eigen willekeur gewijzigd worden, 
maar de glasplaten mogen nooit smaller 
zijn dan 10 centimeter. Ook moet men er 
aan denken dat de beplanting nooit de 
glasplaten raakt. 
De achterwand mag nooit — in verhou-
ding met de lengte of breedte — te hoog 
zijn; dit alles om ontsnappen van de 
dieren te voorkomen. Bovendien moet er 
aan gedacht worden, dat het glas kan uit-
zetten en tenslotte moeten wij het bakje 

Reptielen uit Israel 
Over enige Acanthodacti|lussoorten 
met foto's door Miss Dr E. Ehrlich, Haifa 
Het genus Acanthodactylus, behorend tot 
de iamilie Lacertidae, telt ongeveer tien 
soorten, die op zandige gronden leven in 
Zuid-Spanje, Zuid-West-Azie en Noord-
Afrika. Hiervan leven er op zijn minst 
vier soorten in Israel. 
Zij hebben omzoomde tenen (vandaar hun 
naam), die hen helpen over het zand te 
lopen. De schubben op de rug zijn bij de 
staart groter dan bij de kop. Dit kunnen 
wij zeer goed waamemen bij Acanthodac-
tylus boskianus-(boscianus), die de woes-
tijnen van Noord-Afrika, Noord-Arabie en 
Zuidelijk Israel bewoont. Acanthodactylus 
pardalis is inheems in Zuid-Israel, waar 

zo plaatsen, dat de zon er aan de lage 
zijden in valt. 
Dit kleine terrarium berust dus op een 
nieuw principe, namelijk met geheel open 
voor- en zijzijde, zodat het als een nieuw 
snufje beschouwd mag worden. Ik hoop, 
dat er sommigen zijn, die iets aan deze 
„groot geworden nuttige tip" hebben en 
eventueel critiek hierop leveren, want ook 
hiervan is veel te leren. En voor de zelf-
bouwers: „Succes". 

door V. Werner. Jeruzalem 
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Jong van Acanthodactylus 
schreiberi syriacui (vergroot) 

zij leeft in leemachtige aarde, hetwelk veel 
overeenkomst vertoont met de Europese 
lossgrond. Deze hagedis toont enige voor-
keur voor een steenachtige bodem en is 
enigszins traag. Haar staart is betrekke-
lijk kort. 
Een der gewone soorten van Acanthodac-
tylus bewoont de zandige streken langs de 
kust van Israel. Het is Acanthodactylus 
schreiberi syriacus, welk diertje bijna 
overal op de westelijke vlakten van Israel 
op „lichte" aarde wordt aangetroffen. De 
lengte, waarvan s/3 deel voor rekening van 
de staart komt, bedraagt meer dan 20 cm. 
De kleur van de volwassen dieren is 
prachtig aangepast aan die van de on-
dergrond. De jonge hagedissen hebben 
donkerbruine en licht gele strepen over 
het lichaam en een gedeelte van de staart. 
Als zij groter worden lopen de donkere 
strepen over in rijen licht bruine vlekjes op 
een grijsachtige oppervlakte en de lichte 
strepen worden vervangen door dunne, 
bleke lijnen. De buikzijde is meestal mat 
geel, terwijl de onderkant van de staart 
dikwijls rose is. 
In de vrije natuur bestaat het voedsel uit 
verschillende insecten, spinnen en mieren. 
In het terrarium voed ik hun met succes 
vliegen en meelwormen. Af en toe probeer-
de ik hen rauw vlees te leren eten, maar 
steeds zonder resultaat. 
Een Acanthodactylus pardalis — die ik 
gedurende een half jaar heb verzorgd — 

der struiken en in holen, en niet alleen in 
die van haar zelf. Wanneer zij een groot 
hoi in schiet, b.v. dat van een muis, draait 
zij snel haar kop om in de richting van de 
opening en als de aanvaller dan begint 
te graven, schiet zij er weer gelijk uit als 
een pijl uit een boog. Acanthodactylus 
schreiberi kan buitengewoon snel lopen. 
Gedurende de winter zijn enkele zonnige 
dagen voldoende om de hagedis uit haar 
schuilplaats te doen komen. 
Grotere exemplaren eten hun jongen op. 

Acanthodactylus schreiberi 
syriacus bezig een Jong te 
verslinden. 

Foto op llnkse pagina: 
Acanthodactylus pardalis 

nam nl. zulk dood voedsel direct aan. 
Wat hun gewoonten betreft, deze hagedis-
sen graven diep in de bodem. Het schijnt, 
dat zij afgebakende territoria bezitten, zo-
als hun gedrag, wanneer zij worden op-
gejaagd, zou doen vermoeden. Het ge-
beurt nl. vaak, dat een hagedis, die wordt 
nagejaagd, zich naar haar achtervolger 
keert en dan op hem toerent, maar naar 
het schijnt slechts tot aan het einde van 
haar territorium. Zij zoekt bescherming on-

In gevangenschap zijn de meeste vol-
wassen exemplaren schuw. Soms drinken 
zij. De jonge dieren zijn uiterst fraai en 
niet bepaald schuw. Over de voortplan-
ting het volgende: In April graait het 9 
een hoi en wanneer zij de vochtige aarde 
bereikt, legt zij er ongeveer zeven eieren 
in, welke worden bedekt. Gedurende Juni-
Juli komen de jongen te voorschijn. Een 
verwante soort, Acanthodactylus schreiberi 
schreiberi leeft op het eiland Cyprus. 
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Het voederen met larven van 

Omdat ik een vrij omvangrijke menagerie 
bezit en bovendien de mening ben toege-
daan, dat de terrariumhouderij valt of 
staat met een goede voedselvoorziening 
voor onze reptielen en amphibieen, heb ik 
mede op aanraden van onze redacteur, 
een flinke wasmottenkwekerrj opgezet. 
Aardwormen zijn als regel steeds te ver-
krijgen, althans voor de grote-stad bewo-
ner, in de zaken waar men hengelsport-
artikelen verkoopt, terwijl ook meelwor-
men er steeds voorradig zijn. lets anders 
is het met de wasmotten (Galeria mello-
nella) en hun larven. Natuurlijk ondervond 
ik direct de moeilijkheden aan deze kweek 
verbonden, te weten: het aanschaffen van 
de nodige ge'infecteerde en reserve raten, 
alsmede het verschaffen van de vereiste 
warmte aan de kweekdozen. Beide proble-
men heb ik kunnen oplossen, het eerste 
door middel van een relatie (verkregen 
door onze vereniging) waarvan ik een 
partij raat kon overnemen, het tweede 
doordat ik de kweekdozen mocht depone-
ren in de kelder van de centrale verwar-
ming van het naast mijn woning gelegen 
stadhuis. Bij het opzetten en inrichten van 
de kweek heb ik mij laten leiden door de 
richtlijnen, gegeven in het artikel van de 
heer G. H. Paternotte, geschreven in de 
9e jaargang van het tijdschrift „Het 
Aquarium". 
Aanvankelijk — toen ik de dozen nog niet 
had gedeponeerd op de hierboven bedoel-
de plaats — wilde de kweek niet vlotten. 
Zij stonden toen thuis achter de kachel, 
maar klaarblijkelijk was de temperatuur 
daar niet voldoende om de gewenste 
broedwarmte in de dozen te verkrijgen. 
Eenmaal bij de ketel van de centrale ver-
warming geplaatst, kwam er schot in, ja 
het ging zelfs z6 hard, dat ik moest in-
grijpen en enkele dozen op een wat ver-
der van de ketel verwijderde plek neer-
zette, teneinde een te snelle ontwikkeling 
van de larven tegen te gaanl 
Ik heb nu wasmotten en -maden plenty en 
ik moet zeggen, dat mijn dieren er dol op 
zijn. Bijna alle, zelfs de Hardoenen eten 
ze van mijn pincet af en een eet de larven 
zelfs uit mijn hand. Zij vechten er om! Mijn 
terrariumdieren hebben nu ook in de win-
ter afwisseling genoeg, zoals gehakte wor-
men (met een tikje vitamine A-D), meel-
wormen (gevoederd met vitamine gistvlok-
ken, dus met weer andere soorten vita-
mine), pissebedden, welke ik verleden 
voorjaar in mijn terrarium heb gebracht 
en die zich daar sterk hebben vermenig-
vuldigd en tenslotte de door mijn kwekerij 
verkregen larven van de Galeria mello-
nella, de wasmot. Mijn honingraten-voor-
raad slinkt echter onrustbarend, terwijl het 
zeer moeilijk is aanvulling te krijgen. 

de wasmot 
door J. J. Cock, Monnikendam 

Een onzer medeleden, de heer van Wijn-
gaarden uit Utrecht heeft niet dezelfde 
appreciatie voor dit voedsel voor zijn 
dieren als ik die heb en uit onze corres-
pondentie licht ik — ter kennisneming van 
al onze leden — de volgende passages: 
„Inderdaad heb ik mij geruime tijd bezig 
gehouden met de kweek van wasmotten. 
Ik ben er mede opgehouden wegens ge-
brek aan raat en omdat de larven en mot-
ten vreselijk moeilijk te verstrekken waren 
aan mijn dieren. Mijn terrarium was na-
melijk ingericht als een „boomterrarium" 
en mijn Anolissen waren in de grote bak 
(100 x 100 x 80 cm) te schuw om met de 
hand gevoederd te worden. De motten zijn 
nachtvlinders, die overdag doodstil zitten 
op gecamoufleerde plekken. Hun larven 
kropen zeer snel weg in donkere hoeken 
en gaten en vraten dan 's nachts gangen 
in de kurkschors, zodat zij voor de con-
sumplie verloren waren. 
Bovendien was de voorraad raat in korte 
tijd uitgeput; om aan nieuwe te komen is 
zeer veel geluk nodig. 
De zeer vele onvolwassen larven waren — 
na inspinning — alien gestorven, hoewel ik 
gepoogd heb hen met allerhande voedsel, 
o.a. gistvlokken alsmede met honing door-
trokken geschaafde ruwe was, tevreden te 
stellen. De larven bleven ook niet in de 
glazen voederbakken. In een minimum van 
tijd waren zij over de rand gekropen en 
zochten dan een goed heenkomen op 
bovenvermelde wijze. Al met al vind ik het 
helemaal niet dat ideale voedsel, dat wordt 
aanbevolen in alle vakbladen. De kweek 
is zeer eenvoudig. Volgens de heer J. 
Bouwman te Waalwijk — die indertijd op 
mijn verzoek in „Lacerta" reageerde — 
moet men de larven voederen met reeds 
bevolkte honingraat, omdat zij hoofdzake-
lijk de achtergebleven huidjes van bijen-
larven consumeren. Dit heb ik echter niet 
kunnen constateren. Volgens eerder genoem-
de heer zijn dus uitgeslingerde honingraten 
minder geschikt. Ik werd destijds aan raten 
geholpen, maar men kon wegens ziekte 
geen wasmottenlarven bijsluiten. Die kwa-
men er na verloop van tijd echter vanzelf 
in (binnengesmokkeld of aangevlogen in 
de niet hermetisch gesloten doos). Op een 
gegeven moment ontwaarde ik enige vlin-
ders op de raat, waarna zij in een glazen 
stopfles werden gedaan. Het afsluiten met 
een glazen plaat is niet aan te bevelen. 
De larven kunnen door middel van hun 
spinsel tegen het glas op klimmen en 
wringen zich, evenals vliegenlarven, tus-
sen glasplaat en rand door. Per slot van 
rekening heeft men ook een zekere ver-
antwoording t.o.v. de bijenhouders. (Zeer 
juist. — Red.) Zeer fijn kopergaas is beter. 
Horregaas is nog veel te grof. Door papier 
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en kurk vreten zij zich heen. Met hout heb 
ik geen ondervinding. 
Toen eenmaal de kweek in voile gang was, 
steeg de temperatuur tussen de inmiddels 
ineengezakte raten tot 43 gr. Celsius. Maar 
toen ging de kweek dan ook vlot. De 
kweektemperatuur is 20 gr. C. In de winter 
moet de kweekdoos achter de kachel, in-
dien dit geen aesthetisch bezwaar oplevert. 
De heer Bouwman schreef mij nog, dat er 
twee soorten wasmotten zijn, namelijk 
Galeria mellonella (1) en Achroea grisel-
la (2). 
(1) is de grootste; spanwijdte der vleugels 
tot vier centimeter, vaal licht bruin met op 
de voorvleugels wat donkerbruine vlekjes. 
De larve is 2—2}^ cm lang en kruipt bij 
storing weg. 
(2) Spanwijdte lYi cm, licht geelachng 
bruin en vrij egaal zonder vlekken. De 
larve houdt zich bij storing dood. 
De cyclus van ei tot mot duurt 's zomers 
pl.m 4 weken en 's winters plm. 20—30 
weken. 
Resumerend: voor een goede kweek is 
nodig: reeds bevolkte honingraat in een 
goed afgesloten kweekkist bij een tempe-
ratuur van ongeveer 30 gr. Celsius, terwijl 
het aanbeveling verdient er een paar prop-
pen papier in te doen voor de poppen". 
Tot zover zijn brief. Om dit artikeltje te 
besluiten moge ik nog opmerken, dat de 
moeilijkheden van het verstrekken der lar-
ven voor een groot deel kunnen worden 
ondervangen door alle dieren individueel 
te voederen van het pincet af of door mid-
del van een lang dun staafje. Het kost — 
vooral als de dieren schuw zijn — tijd en 
het eist soms veel geduld, maar het resul-

Klimmende hagedissen 
In aanvulling op hetgeen op bladzijde 24 
van No. 2 van ons tijdschrift staat over het 
klimmen van Lacerta vivipara, zij mede-
gedeeld, dat deze hagedissen dikwijls bij 
het vluchten een boom in klauteren. Zij 
zijn dan zonder veel moeite te vangen, 
omdat zij zich in het verticale vlak min-
der snel bewegen en er bovendien geen 
dekking hebben. Meestal klimmen zij, na 
te zijn opgejaagd, niet hoger dan 1—1\4 

In de voorzomer van 1948 was ik voor 
enige tijd in Epen (Z.-Limburg). In een 
afgedamde meander van de Geul ving ik 
exemplaren van onze inheemse watersala-
mandersoorten: Alpenwater-, Kam-, Kleine 
water- en Draadsalamander (ook wel ge-
noemd Zwemvoetsalamander). 
Het is mij opgevallen, dat er verschillende 
exemplaren waren, die tussen de Kleine 
water- en de Draadsalamander in stonden. 
Wel zwemvliezen en geen of nauwelijks 
zichtbare huidlijsten. In een woord, er was 

taat is verbluffend. Voorts kan men de 
wasmotten in een porseleinen of giazen 
bakje doen waarin enige druppels vita-
mine A-D zijn gedaan. Wanneer de larven 
dan enigszins ingevet zijn, worden zij tra-
ger in hun bewegingen en kruipen niet zo 
gauw uit 't bakje. 
Als ik naga, dat ik nu (wij schrijven einde 
Januari 1952) door elkaar gerekend mijn 
uitgebreide dierencollectie bijna een jaar 
bezit, terwijl alle reptielen en amphibieen 
welvarend zijn en dat ik slechts twee sterf-
gevallen onder mijn menagerie behoefde 
te boeken, dan mag gezegd worden, dat 
het nemen van enige moeite en het beoe-
fenen van wat geduld wel worden be-
loond. Mochten er leden zijn, die niet in 
de gelukkige omstandigheid verkeren hun 
kweekdozen te kunnen neerzetten in de 
kelder van de centrale verwarming van 
een bevriende relatie, dan geef ik hun de 
raad: maakt zelf een eenvoudige en doel-
treffende „broedstoof". Wat denkt u b.v. 
van het volgende: men neemt twee Ver-
kadeblikken, een groot en hoog blik en 
een kleiner z.g. kwartblik. In het deksel-
loze kleine blik monteren wij een gewoon 
gloeilampje van 15 Watt. Het grote blik 
wordt op het kleine geplaatst, de kweek 
in de grote trommel geze t . . . en klaar is 
Kees! Zelf heb ik deze methode nog niet 
toegepast, maar stel mij voor, dat het met 
zo'n broedstoof moet lukken. 
Ik zou het aardig vinden ook eens enkele 
ervaringen op het gebied van de was-
mottenkweek door anderen in ons blad te 
lezen, en nodig mijn mede-leden daarom 
uit hun ervaringen aan de redacteur be-
kend te maken. 

meter, tenzij wij hen verder omhoog jagen. 
Wordt het hen te bar, dan laten zij zich 
domweg omlaag vallenl Lacerta agilis zag 
ik nooit in rechtopstaande stammetjes 
klimmen. Op de Veluwe, waar beide hage-
dissen vaak op hetzelfde terrein voorkomen, 
waren de klimmers altijd Lacerta vivipara. 
„Klimbomen" moeten ruwe schors hebben. 

Ingvar Kristensen, Den Helder. 

een duidelijke overgang tussen de Kleine 
watersalamander (Triturus vulgaris) en de 
Draadsalamander (Triturus helveticus). 
Een der Draadsalamanders (9) heb ik 
meegenomen en thuis met wat Kleine 
watersalamanders (O'er) in een bak gezet. 
Het volgende jaar waren er eieren en later 
larven. Door een ongelukkig misverstand 
zijn de oudere dieren en de larven in een 
water bij ons in de buurt (Vreeland) los-
gelaten. 
Bewijzen heb ik dus niet, maar ik heb een 

Zijn draadsalamander en kleine watersalander 
Variete i ten Van een SOOrt ? door P J. H. van Bree, Amsterdam 
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Triturus 
helvetlcus $ 

Foto-
Kulper & 
v a n Blee 

sterk vermoeden, dat Triturus helveticus 
en Triturus vulgaris twee (weliswaar sterk 
geprononceerde) varieteiten van een soort 
zijn. Wat betreft de innerlijke kenmerken 
als jukboog en gehemeltetanden weet ik 
niets, daar ik de beschrijving van de 
twee soorten niet ken. De beschrijving van 
Prof, van Kampen en Prof. Heimans is mij 
te kort. Een kleine indicatie vind ik wel 

het door elkaar lopen van uitwendige ken-
merken van Triturus vulgaris var. Schrei-
beri en Triturus vulgaris var. Tomasinii, 
zoals die genoemd worden in het artikel 
over „Balkan-varieteiten van Triturus vul-
garis" in het Januarinummer 1950. Wat is 
uw mening en die van de heer ten Veen 
hierover? 

Kruisingen bij Salamanders 
door J. B. ten Veen, Rotterdam 

Door de heer van Bree werden enkele vra-
gen gesteld omtrent een vermeende krui-
sing tussen Zwemvoet- en Kleine water-
salamander, welke hij gevangen had in de 
Geul. Ik wil hieromtrent mijn ervaring met 
verschillende soorten ten beste geven. 
In een water, waarin zich meerdere soor-
ten ophouden, is een kruising tussen ver-

schillende soorten vrijwel uitgesloten. In 
een gebied, waar verschillende varieteiten 
van eenzelfde soort zich ophouden, is een 
kruising een normaal bekend verschijnsel. 
In de omgeving van Wenen komen van 
de Grote- of Kamsalamander de varieteiten 
typica, carnifex en danubialis voor. Hier 
vindt men dan ook de verschillende krui-
singen dezer varieteiten vrij algemeen. In 
het aquarium kruisen ook zeer gemakkelijk 
de verschillende varieteiten van de Kleine 
watersalamander. Toen ik na ontvangst 
van twee stel Triturus vulgaris Graeca 
forma Tomasinii, deze in het aquarium 
plaatste, waarin zich reeds een paar stel-
len van Typica bevonden, maakten de CfC 
dezer laatste varieteit de 9 9 van de nieuw 
aangekomenen terstond zo stormachtig het 
hof, dat ik mij genoodzaakt zag deze die-
ren weer terstond te scheiden om kruising 
te voorkomen. Ook de Alpenwatersalaman-
der-varieteiten laten zich onderling zeer 
gemakkelijk kruisen. Hetzelfde kan gezegd 
worden van alle andere soorten wanneer 
het de varieteiten onderling betreft. Tot 
zover de varieteiten. 

Kleine wateTsalamander ^ 
(Triturus vulgaris) 
Foto: Lionel E. Day, A. R. P. S. 
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Een ander geval is de kruising van ver-
schillende soorten. In de vrije natuur komt 
dit practisch nooit voor, daar iedere O* 
van een zekere soort ook wel 9 9 van zijn 
eigen soort in de nabijheid heeft en deze 
natuurlijk altijd verkiest boven een vreem-
de. Een opmerkelijke uitzondering hierop 
vormt Triturus blasii, een kruising tussen 
Kam- en Marmersalamander, welke voor-
komt in Midden- en Zuid-Frankrijk, waar 
beide soorten in hetzelfde gebied voor-
komen. Lang werden deze dieren voor een 
afzonderlijke soort gehouden en zij hebben 
daardoor ook een eigen naam gekregen, 
hetgeen bij een kruising niet het geval is. 
Een kruising draagt de naam van beide 
ouders, gescheiden door het teken X. Dus 
b.v. Typica X Vulgaris. In 1902 ontdekte 
wijlen Dr Wolterstorff door een toeval, dat 
deze „soort" een kruising was van boven-
genoemde soorten. Kruisingen blijken 

9 met een marmersalamander 0", waar-
van ik nu een zevental dieren heb. Deze 
dieren naderen weer tamelijk de kleuren-
pracht van de marmersalamander, maar 
bezitten ook merendeels de oranje onder-
zijde met grote zwarte vlekken van de 
kamsalamander. Een paar exemplaren 
hebben de grauwe buikzijde met zeer on-
duidelijke vlekken zoals de marmersala-
mander bezit. Van een tweede salamander-
soort is eveneens bekend, dat kruising ge-
lukt is. Dit is de Karpatensalamander 
(Triturus montandoni). 
Deze houdt het midden tussen de Kleine-
en de Alpenwatersalomander en heeft 
bovendien het bekende draadje van de 
Zwemvoet- of draadsalamander en enkele 
andere soorten. 
De bovenzijde is als bij Vulgaris bruin met 
zwarte strepen over de kop, verder als bij 
de Alpenwatersalomander plomp gebouwd 

Kleine watersalamander 
$ (Triturus vulgaris) 

HI 

Foto: 
Lionel E. Day. A.R.P.S. 

bovendien weinig levensvatbaar en on-
vruchtbaar te zijn. Een bewijs er voor hoe 
dicht de ouders, ondanks de uiterlijke ver-
schillen, bij elkaar staan. 
De C O zijn naar mijn ervaring (en ook van 
anderen) onvruchtbaar, de 9 9 gedeelte-
lijk vruchtbaar. Een poging mijnerzijds om 
door toediening van vitamine E ook vrucht-
bare C O te verkrijgen, mislukte herhaal-
delijk. Wel kwamen de kammen wat hoger 
en werden de cloaca wat dikker. Ook zag 
ik hen wat meer staan wapperen met de 
staarten, maar tot afzetten van de sperma-
tophoren kwam het niet. Bij de 9 9 had ik 
vruchtbare en onvruchtbare exemplaren. In 
1948 kruiste ik met succes een vruchtbaar 

met een oranje buik. 
Deze soort kruist met beide bovengenoem-
de soorten, maar het nakomelingsotiap 
schijnt onvruchtbaar te zijn. Een liefhebber 
in Tsjechoslowakije had een gehele kweek 
in een afgesloten watertje uitgezet om hier-
in verder op te kweken. Later kon hij er 
geen enkel exemplaar meer van machtig 
worden. Vermoedelijk waren deze dieren 
dus niet levensvatbaar geweest. 
In 1947 en 1948 plaatste ik een Triturus hel-
veticus 9 bij vier bronstige CO" van vul-
garis. Hoewel ik weken lang deze CO" zag 
jagen en het 9 ook rijkelijk eieren afzette, 
gelukte het mij niet ook maar een enkel ei 
te zien ontwikkelen. Ondertussen gelukte 
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het L. A. Lantz toch enkele jongen te kwe-
ken en groot te brengen. 
Natuurlijk heeit men in Duitsland getracht 
de meest verschil lende soorten met elkaar 
te kruisen met het doel nieuwe vormen te 
verkrijgen, zoals men dit ook probeert met 
vissen. Dit gesch iedde in hooidzaak langs 
kunstmatige weg . Het door het O" afgezette 
spermapakket werd eenvoudig aan de 
c loaka van het gewenste 9 gehecht. De 
resultaten waren echter geheel nihil. Wel 
bleken zeer veel eieren bevrucht te zijn 
maar daarna liep verder bijna al les mis. 
Slaan wij de hierover bestaande literatuur 
na, dan blijkt, dat van de „gelukte" be-
vruchting in de meeste geval len de larven 
het ei niet verlaten. Ook lezen wij van 

Belangrijke adressen 
WIJ verzoeken onze leden vriendelijk doch drin-
gend onderstaande adressen In zakagenda of 
anderszins te noteren opdat deze, wanneer nodig, 
direct bij de hand zijn. 
SECRETARIAAT 
Th. J. P. Cornelissen, Pleiadenstraat 146, Haarlem. 
Alle correspondentie w.o. aanmeldlng Voor en 
cpzegging van het lldmaatschap. 
PENNINGMEESTER 
B. Verbrugge, Bisschopstraat 31b, Rotterdam. 
Postrekenlng 461084 t.n.v. penningmeester „La-
certa", Rotterdam. 
Contrlbutie-aangelegenheden, betalingen. 
BIBLIOTHECARIS 
A. T. Reijst, Hoogstraat 47, Koog aan de Zaan. 
Ultlenen van boeken (gratis voor leden). Waar-
borgsommen te storten op zijn prlve postreke-
nlng: 310551. 
Tevens bestellen van oude, complete jaargangen 
en losse nummers van ons tijdschrift. 
INLICHTINGENDIENST 
Wordt eveneens beheerd door de heer A. T. Reijst. 
Alle inllchtlngen over de liefhcbberij voor leden 
gratis, mits postzegel voor antwoord wordt bij-
gevoegd. 
Verzoeke zo mogelijk een onderwerp per brief te 
behandelen. 
REDACTIE EN ADMINISTRATIS MAANDBLAD 
J. Th. ter Horst, Vier Heemsklnderenstraat 159, 
's-Gravenhage. 
Aan dit adres uitsluitend bljdragen en artikelen 
voor ons eigen tijdschrift, foto's, tekeningen en 
de correspondentie hierover. 
Klachten over niet ontvangen maandbladen en/of 
onjulste adressering. 

Belangrijke mededeling voor hen, die zelf kleine 
geschenkzendingen levende dieren ontvangen of 
versturen van en naar h u n buitenlandse vrien-
den. 
Met Ingang van 18 Maart 1952 kunnen In Neder-
land worden In- of ultgevoerd zonder overlegging 
van een vergunning aan de douane: 
geschenkzendingen tot een waarde van f 750,—, 
zulks met inachtneming van de volgende be-
pallngen: 
1. Onder geschenkzendingen worden verstaan: 

gratis zendingen met niet commerclele bestem-
mlng welke uitsluitend met het oog op fami-
ne- of vrlendschapsbanden, dan wel voor alge-
mene hulpverlenlng met liefdadige oogmerken 
worden verzonden. 

2. Motorrijtuigen zijn niet onder deze vergunning 
begrepen. 

Hierbij dient te worden aangetekend, dat voor 
de uitvoer van geschenkzendingen tot 125,— 
waarde reeds eerder de ..Algemene vergunning 
C.D.I.U. 1950 Nr. I l l" is verleend; de enige for-
malltelt, die voor deze categorle zendingen moet 
worden vervuld, Is het lnvullen van een formulier 

„ e n k e l e e x e m p l a r e n " , d i e w e i n i g of g e e n 
l e v e n s v a t b a a r h e i d v e r t o o n d e n of k l e i n 
b l e v e n . S l e c h t s in e n k e l e g e v a l l e n w e r d 
e e n d ier v o l w a s s e n e n g e s l a c h t s r i j p . V a n 
n a k w e e k is e c h t e r n o o i t s p r a k e g e w e e s t . 
O m hier n u e e n g e h e l e o p s o m m i n g te g e v e n 
v a n a l l e mij b e k e n d e p o g i n g e n e n m i s l u k -
k i n g e n ( e n dit zijn er v e l e ) lijkt mij o n s tijd-
schrift o n g e s c h i k t . A l l e k r u i s i n g s - p o g i n g e n 
t u s s e n n ie t v e r w a n t e s o o r t e n zijn m.i. tot 
v o l k o m e n m i s l u k k i n g g e d o e m d . Ik s t a d a a r -
o m z e e r s c e p t i s c h t e g e n o v e r e l k e m e d e -
d e l i n g a a n g a a n d e e e n g e l u k t e k r u i s i n g v a n 
t w e e n ie t n a u w v e r w a n t e s o o r t e n . H i e r t o e 
b e h o r e n Triturus v u l g a r i s e n Triturus h e l -
v e t i c u s e v e n e e n s , a l z o u d e n g r o o t t e , k l eur 
e n t e k e n i n g dit n ie t d o e n v e r m o e d e n . 

geschenkspecificatie, die bij de postkantoren te 
verkrijgen zijn. 
Er zij op gewezen, dat het bovenstaande generlel 
wijzlging betekent in de heffing van invoerrech-
ten en invoerbelastlng. 
HERPETO GEOGRAFISCHE DIENST 
D. P. van Wijk, Amersfoortsestraatweg 45, Bus-
sum, Tel. 3598. 
Aanvragen bianco documentatlekaarten en ln -
sturen ingevulde kaarten. Correspondentie en 
rapporten over de verspreiding van de reptielen 
en amphibieen in Nederland. 
IMPORTDIENST 
Alle bestellingen van dieren en opgaven van 
soorten waarvoor men belangstelling heeft te 
richten aan: Ouwehand's Dierenpark, Rhenen. 
In brief nummer van het lidmaatschapsbewljs 
vermelden als men wil proflteren van de voor 
leden geldende gereduceerde aankoopprljzen. 
TECHNISCHE TERRARIUMDIENST 
Verzorgt toezendlng van bouwschema's met toe-
lichting. / 1,25 per tekening. 5 modellen be-
schlkbaar. Aanvragen per postwlssel bij J. Riedljk, 
Jacob Catslaan 55, Zeist. 
SECTIEDIENST 
J. Bovenkerk, Zaanstraat 59 III, Amsterdam-C. 
Onderzoek van gestorven reptielen en amphibieen. 
Voor leden worden secties gratis verrlcht, mlts 
bij de objecten voor sectie (gedrenkt In forma-
line) 2 postzegels van 10 ot worden bljgevoegd 
en speciaal voor sectie ontworpen formulier. 
Blanco formulleren aan bovengenoemd adres 
aanvragen. 
Niet vergeten bij al uw correspondentie met 
secretariaat en andere diensten postzegel voor 
antwoord bij te voegen. Let op de werkverdeling 
eer u schrijft. 

VRAAG-, AANBOD-, RUILRUBRIEK 
Ons lid Ingvar Kristensen, Zoologisch Station, 
Den Helder, vraagt wie hem kan helpen aan een 
vrouwtjes Ribbensalamander (Pleurodeles waltll). 
Ons lid mevrouw M. W. P. J. Metaal-Nogarede, 
Paulus Potterlaan 15, Rijswijk Z.H., vraagt 1 paar 
Vuursalamanders en plm. 6 vuurbuikpadjes. 
Ons lid Fred Sijbers, Rlethstraat 24, Tegelen (L.) 
vraagt 1 stel boomklkvorsen (Hyla arborea) en 3 
vuursalamanders en wel 1 vrouwtje en 2 man-
netjes. 
Onze secretarls verzoekt de leden, die belangstel-
ling hebben voor Geelbulkpadjes, Groene padden, 
Alytes clsternasll (Spaanse vroedmeesterpad) en 
andere Spaanse amphibieen of reptielen, dit even 
te willen berichten. Op deze mededeling krijgt 
men slechts antwoord Indien iets voorradlg is. 
Ons lid B. Verbrugge, penningmeester, verzoekt 
u het bedrag van contributie per omgnande over 
te schrijven op onze postrekenlng 461084 t.n.v. 
penningmeester ,.Lacerta", Rotterdam. 
U geeft ons dan de gelegenheid u weer vlot met 
allerlei dlngen op het gebied van onze liefhebberij 
van dienst te zijn. 
Bij voorbaat, dank u! 
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