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De Vierstreepslang 
door J. Burgers, Tilburg 

De Vierstreepslang (Elaphe quator-lineata 
quator-lineata) (Lacepede) behoort tot de 
orde der colubridae. Zij is, hoewel niet 
giftig, (Aglyphodont) toch gevaarlijk te 
noemen, daar zij agiessief is en reeds bij 
het openen van het terrarium als een pijl 
uit de boog naar voren schiet om te bijten. 

volgen voor mij gehad. Het beste is de 
slang in het begin meerdere malen in de 
hand te nemen, daarbij het risico van een 
beet op de koop toenemend. Op de duur 
wordt zij dan een rustig, traag dier en doet 
geen moeite meer tot vluchten om haar 
machtig, spierkrachtig lichaam in veilig-

Vlerstreepslang 

Men moet derhalve voorzichtig met haar 
omgaan en alleen zeer ervaren slangen-
houders zullen daartoe in staat zijn en 
vreugde aan deze slang beleven, welke 
zij juist door haar agressiviteit biedt. Per-
soonlijk ben ik meermalen door haar ge-
beten doch dit heeft nooit nadelige ge-

Foto: J. Burgers 

heid te brengen. Zij is een der grootste 
Europese slangen en meet circa 1,80-2,25 
meter. De kleur is bij een volwassen dier 
geelachtig-rood of grijsbruin met vier 
zwarte lengtestrepen, waarbij de twee op 
de rug liggende het duidelijkst aftekenen 
en verder van elkaar verwijderd zijn dan 
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d e z i jdes t repen ten opzichte van d e rug-
s t repen. 
Verder bezi t ten zij e e n zwar te s t reep , over 
de s l a p e n lopend v a n het oog af tot d e 
mondhoek . De onderzi jde is gee l (stro-
kleur) . De jongen zijn Iichtgrijs met zwar te 
symmet r i sche kop teken ingen en lengtes t re-
pen , g e v o r md door zwar tbru ine vlekken. 
H a a r v e r s p r e i d i n g s g e b i ed is Midden- en 
Zuid Italie, Sicilie, Istrie, Alban ie en Joego-
s lav ie , Zuid-West Bulgarije en Grieken-
land . 
De varieteit sauromates Pallas is geel -
bruin met gro te donkerb ru ine vlekken, v a n 
o n d e r e n g e e l en heeft een lengte v a n 
o n g e v e e r 1,50 meter . Deze varietei t komt 
voor in Roemenie , Bulgarije, Turkije, het 
Zuiden v a n Rusland, Klein Azie, Perzie en 
d e K a u k a s u s . 
De he r sensch i lden zijn b e d u i d e n d longer 
d a n b reed . Het is een ech te b o d e m b e w o -
ner die bijna g e e n e i sen stelt a a n het voor 
h a a r inger ichte terrar ium. Het liefst ver-
bljjft zij op v l a k k e , s t eenach t ige bodem. 
Verder is zij niet direct zonminnend te noe-
men ; zij g a a t deze zelfs uit de w e g en 

Door b e m i d d e l i n g v a n onze veren ig ing ont-
ving ik in Juli 1949 een viertal Mex icaanse 
axolotls , w a a r v a n d e lengte op da t mo-
ment o n g e v e e r 5 cent imeter b e d r o e g . De 
dieren v ra t en t egen de k l ippen op en groei-
d e n in ve rhoud ing . Bovendien b leek e inde 
1950, da t d e vier s tuks juist twee paa r t j es 
vo rmden . Beter kon het dus niet. 
Met deze d ie ren h e b ik echter enige voor-
va l len m e d e g e m a a k t , die mij wel d e moeite 
w a a r d lijken te memore ren in ons o rgaan . 
Begin Juni 1950 h a d ik een p a a r tijdelijk 
bij een kennis onde rgeb rach t . Reeds op 
26 Juni k w a m deze met een mistroost ig 
gezicht en een flinke pot b innens t appen . 
In d ie pot zat een de i b e i d e axolotls , een 
o o g s tevig onder d e schimmel en een buik 
a l s een luchtba l lon! Hierdoor kon het dier 
zich niet meer v a n de oppe rv lak t e v a n het 
wa t e r verwi jderen . Het leek wel e e n o p g e -
pompt dok zoals het d a a r dreef. Na veel 
moei te k r e e g ik te horen, dat het s lacht-
offer n o g a l veel en b a r grote wormen te 
ve ro rbe ren h a d g e k r e g e n ( v a n d a a r de a b -
no rma le gasvorming . Red.). 
Wa t d e schimmel betrof, ik b e n g e e n voor-
s t a n d e r v a n p roeven met chemica l ien en 
d a a r o m besloot ik het m a a r eens te p ro -
b e r e n door het d ier in een a q u a r i u m met 
e e n w a t e r s t a n d v a n c i rca 10 centimeter 
onde r te b r engen en t e g e n d e schimmel de 
me thode v a n d e in te rmedia i re warmte toe -
d ien ing toe te p a s s e n , zoa ls Dr Stolk die 
heeft b e s c h r e v e n in het hoofdstuk „Vis-
z iek ten" in d e „ E n c y c l o p a e d i e voor d e 
a q u a r i u m h o u d e r " . 

vertoont zich het liefst op w a r m e , r egen-
ach t ige d a g e n . Zij k a n g o e d l a g e t empe-
ra turen door s t aan . Het v o e d s e l m e n u is zeer 
gevar iee rd . Bij mij n a m zij h a g e d i s s e n , 
witte muizen en mussen . Zij kan echter hee l 
wat grotere d ieren a a n , a ls rat ten, j onge 
duiven, k le ine konijntjes en mollen. Som-
migen moeten zelfs k ippene i e r en lusten, 
a n d e r e d a a r e n t e g e n zouden deze ver-
s m a d e n . Bij d e hoogst in te ressan te pa r ing 
pak t het O* dier het 9 p rec ie s a l s d e 
h a g e d i s s e n p l e g e n te doen bij de b e k 
vast , w a a r o p d a n e e n krach t ig heen en 
weer rol len p l a a t s heeft en uiteindelijk d e 
pa r ing volgt. Indien men p a s g e v a n q e n 
exempla ren k a n a a n k o p e n d a n k a n men 
er v a n verzekerd zijn, da t zij zeer s p o e d i g 
voedse l a a n n e m e n . In dit opzicht zijn zij 
v lugger d a n d e Toorns lang . 
Misschien ligt dit voor een groot gedee l t e 
a a n hun agressivi te i t . 
Ter ra r iumhouders , meer in het bi jzonder 
s l angen h o u d e r s , d ie niet b a n g zijn u i tge-
val len, k a n ik dit fraaie, k rach t ige rept ie l 
a a n b e v e l e n . 

Een overzicht v a n het t empera tuu r sve r loo p 
ziet er a ls volgt uit: 

da tum 

24 Juni 1950 
25 „ 1950 
26 „ 1950 
27 „ 1950 
28 „ 1950 
29 „ 1950 
30 „ 1950 

l aags t t 
tijd 

17.00 
9.30 
7.30 
7.30 
7.30 
7.30 
7.30 

i t emp. 
g r a d e n 
Cels ius 

22 — 
19,5 
19 — 
20,5 
21 — 
21 — 
21,5 

h o o g s t e t emp . 
tijd 

20.00 
21.00 
17.00 
18.00 
18.00 
18.00 

g r a d e n 
Cels ius 

26,5 
27,5 
31 ,— 
31,5 
28,— 
32,— 

niet meer 
o p g e n o m e n . 

Meteen w e r d e n op 24 Juni enke l e enchy-
t r aeen g e g e v e n , we lke vlot w e r d e n ver-
orberd, terwijl r eeds diezelfde d a g des 
avonds om 8 uur d e g a s b e l l e n uit het 
l i chaam w a r e n v e r d w e n e n Het dier kon 
dus niet a l l een w e e r n o r m a a l in het wate r 
zwemmen m a a r w a s bovend ie n veel rus-
tiger d a n voordien. Wa t d e schimmel b e -
treft, r e ed s op 26 Juni w a s besl is t een a a n -
merkeli jke verbe te r ing te cons ta te ren , 
terwijl op 30 Juni nog m a a r nauwel i jks iets 
a a n het oog viel w a a r te nemen, zoda t d e 
proef a ls g e s l a a g d b e s c h o u w d m a g wor-
den. De eetlust v a n d e axolotl w a s s t eeds 
goed, terwijl g e v o e d e r d werd met k le ine 
dieren zoals enchyt raeen , wa te rv loo ien en 
af en toe eens wa t kikkervis jes e.d. Nad i e n 
is het dier niets mee r ove rkomen en mo-
mentee l — voor j aa r 1952 — verkeer t het 
in een p r ima toes tand . 

Qenezing van schimmel bij Salamanders 
door intermediaire tvarmtetoediening 

d o o r G- A. F rank M i d d e l b u r g 
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Een tropisch terrarium voor kleine Reptielen 
Aan de hand van de hierbij gereprodu-
ceerde foto en schets van de plattegrond 
van mijn terrarium wil ik een beschrijving 
van een en ander geven. Het terrarium, 
ingericht als oerwoud- of tropenterrarium 
voor kleinere reptielen, heeft de volgende 
afmetingen: lang 80 cm, hoog 47 cm, diep 
45 cm. 
De bevolking van de bak is nog al geva-
rieerd en bestaat uit: twee Hemidactylus 
turcicus, drie Tarentola mauritanica, een 
Mabuia vittata, tien Anolis carolinensis, 
twee Chalcides tridactylus, twee jonge 
Agama stellio, zes Lacerta muralis en drie 
Amerikaanse sierschildpadjes. 
Deze dieren, alhoewel diverse ervan af-
komstig uit een geheel verschillend milieu, 
verdragen zich onderling zeer goed en ver-
keren alle in prima conditie. 
Hieruit blijkt derhalve, dat een gezel-
schapsterrarium — ook al is het onweten-
schappelijk ingericht — zeer grote voldoe-
ning kan geven. Ook in een betrekkelijk 
klein terrarium is voor een dergelijk aantal 
dieren ruimte genoeg en wel omdat de 
anolissen veelal op de bladeren der plan-
ten zitten of wel op de bovenrichel van het 
terrarium. De gecko's en agamen huizen 
overdag meestal op oi achter de aange-
hechte sierkurkstammen of boomschors, 
terwijl de mabuia, muurhagedissen en 
ertshazelwormen (als ik dit schrijf zitten 
wij nog in het koude jaargetijde) meestal 
in de grond kruipen. De schildpadjes heb-
ben hun vijvertje. Alles is dus zo'n beetje 
verdeeld en ieder heeft zijn eigen plekje. 
Verwarming en verlichting 
Beide zijn eenvoudig gehouden. Onder de 
geperforeerde, metalen bodem van het 
terrarium bevindt zich de metalen verwar-
mingsbak waarin, gemonteerd in blikken 
bussen, twee gewone lichtlampen ieder 
van 25 Watt zijn aangebracht. Bovendien, 
in het terrarium zelf twee lampen en wel 
een 75 Watt lichtlamp met grote reflector 
en een 60 Watt kooldraadlamp met kleine 
reflector. De lichtlampen geven licht plus 
wat warmte en de kooldraadlamp zorgt 

Verklarlng der cljfers: 
1. droog gedeelte 
2. plateau onder de lamp 
3. boomstronk 
4. vijvertje 
5. kurkschors 
6. boomschors 
7. cacteen 
8. planten 
9. open, matig vochtig gedeelte 

10. drink bakje 
11. bodemverwarmlngslamp 
12. roeelwormenschaaltje 

door J. J. Cock, Monnikendam 
voor meer warmte en minder licht. Alle 
lampen kunnen afzonderlijk aan- en uit-
gedraaid worden zodat temperatuur en 
licht naar believen zijn te regelen. 
's Morgens vroeg gaat de bodemverwar-
ming aan alsmede de kooldraadlamp. 
Later op de dag gaat ook de lichtkap nog 
aan en des middags gaan tegen 4 uur — 
in omgekeerde volgorde — alle lampen uit. 
Er wordt dus gezorgd voor een behoorlijke 
nachtelijke afkoeling. 
De temperatuur in het terrarium is onder 
bovenomschreven omstandigheden onge-
veer 75 graden Fahrenheit. 
Ventilatie en verdere regeling van 
vocht en warmte 
Aan weerskanten van het terrarium is op 
bodemhoogte ter breedte van plm. 6 cm 
gaas aangebracht, terwijl het bovendeksel 
gedeeltelijk uit gaas en glas bestaat met 
een ruime klep om gemakkelijk werkzaam-
heden in het terrarium te kunnen verrichten. 
Het gaas kan wederom met glas afgedekt 
worden. 
Samenstelling bodemgrond en 
verdere stolfering 
De bodembedekking bestaat uit een circa 
6 a 10 centimeter dikke laag van twee 
derden turfmolm en 1 derde zand, waarop 
kussentjesmos met ter afwisseling nog 
enkele andere mossoorten. 
Een grillig gevormde boomstronk (zie No. 
3 op plattegrond), verder enige rotsjes van 
lavasleen (2), sierkurk (5) en boomschors 
(6) en een vijvertje (4) vormen de inrich-
ting. Het schetsje geeft overigens een dui-
delijk beeld. 
Beplanting 
Allereerst dient te worden opgemerkt, dat 
het niet meevalt om in een terrarium met 
bodem- en luchtverwarming de planten fris 
en gezond te houden. Diverse proeven zijn 
in dit opzicht door mij genomen, hetgeen 
uiteraard nogal gemakkelijk kon geschie-
den omdat vlak tegenover mijn woning een 
bloemist woont. Ook op de bloemen- en 
plantenmarkt op de Singel te Amsterdam 
scharrel ik wel eens rond. Voorop moet 
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Interleur van het terrarium Foto: L. Roubrooki 

staan, dat de betieffende planten, en zeer 
zeker wanneer bodemverworming wordt 
toegepast, met pot en al in het terrarium 
moeten worden geplaatst. 
Bevochtiging moet niet te intensief geschie-
den. 's Morgens en eventueel 's avonds wat 
besproeien met een ouderwets bloemen-
spuitje, zodat de druppels door de terra-
riumdieren kunnen worden opgelikt. Verder 
de planten, sommige meer, andere min-
der, behalve het besproeien ook wat water 
geven, doch vooral niet te veel. Alles moet 
slechts zeer matig vochtig worden ge-
houden. 
De planten, die zich bij mij het beste heb-
ben gehouden, waren verschillende cac-
teeen en succulenten (vetplanten) Acuba 
japonica, Fats hedera, Philodendron scan-
derus en Asparagus plumonis. 
Natuurlijk lenen zich nog veel meer plan-
ten voor een dergelijk doel, maar met 
bovengenoemde soorten heb ik ervaring 
opgedaan. Bovendien kunnen losse ranken 
van klimop en tradescantia door elkaar 
gevlochten worden, terwijl de stelen in het 
vijvertje uitkomen. Op deze wijze blijven 
dergelijke klimplanten maanden goed, ter-
wijl het zelfs vaak voorkomt, dat ze wortel 
schieten. 
Ook werden zo hier en daar door mij losse 
takjes van 's winters groen blijvende hees-
ters gewoonweg in de bodemgrond gesto-
ken en van tijd tot tijd ververst. 
Mijn beplanting bestaat dus als het ware 
uit een zgn. vaste kern van planten met 
verwisselbare losse aanvulling van takjes 
en twijgjes. 

Het opmerkelijk succes hetwelk ik met mijn 
dieren heb is voor mij aanleiding te beslui-
ten met een soort „tien geboden" voor hen, 
die zulk een terrarium willen inrichten. 

1. Bodembedekking. 2/3 turimolm, 1/3 
zand, bovenop mos. 

2. Verlichting en bodemverworming. Tem-
peratuur overdag niet lager dan 70° F. 
en niet hoger dan 80° F. 
Bij grote koude extra kooldraadlamp 
lnschakelen. 

3. Droog gedeelte en zeer matig vochtig 
gedeelte. 
Voor bladplanten is af en toe een be-
sproeiing met een bloemenspuitje vol-
doende. 

4. Vijvertje aanbrengen. Het water blijft 
enigszins lauw door de bodemverwor-
ming. Voorts schuilplaatsen van kurk 
en boomschors. 

5. Verwljder direct dode ol zieke dieren 
en planten. 

6. Houdt alles proper. Het mos een keer 
per maand vernieuwen; water om de 
dag verversen (op temperatuur); dit 
speciaal voor de sierschildpadjes. 
Ruiten schoonhouden. 

7. Voldoende rust voor de dieren, vooral 
des winters. 
In hartje winter verlichting en verwar-
ming aan van 's morgens 10 tot des 
middags 2 uur; 's zomers bijv. van 
8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. 
Slechts bij zeer koud weer of indien de 
kachel soms mocht uitgaan bodemver-
worming 's nachts aanhouden. 
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8. Goede ventilatle, op zijde en boven. 
9. Aiwisselend voeder. Gedurende de 

zomer allerlei insecten. In de koudere 
jaargetijden gehakte aardwormen met 
vitamine-druppels vermengd, meel-
wormen gevoed met vitaminegistvlok-
ken, pissebedden (tevens dienst doen-

de als reinigingsdienst) en zo mogelijk 
wasmotten en -larven. 

10. Houdt de vakliteratuur bij. U leert er 
steeds wat van en werft leden voor 
Lacerta. Een omvangrijke bibliotheek 
staat gratis te uwer beschikking. 

HERPETO-GEOGRAFISCHE DIENST 
Waarop te letten bij Uw/ waarnemingen? 

door D. P. van Wijk, Bussum 

Wanneer U dit nummer van „Lacerta" ont-
vangt is het midden Juni. De vacantie van 
de meesten van ons staat dan binnen lut-
tele weken voor de deur. Vaak zal het in 
de bedoeling liggen, dan waarnemingen te 
doen op herpetologisch gebied. Zover deze 
gebeuren in Nederland of in een strook 
van vijftig tot honderd kilometer buiten 
onze grenzen, zijn deze observaties voor 
de herpeto-geografische dienst van bijzon-
dere waarde en, gezien het grote aantal 
(enige honderden) documentatlekaarten 
dat de laatste weken op aanvraag ver-
zonden mocht worden, nemen wij aan, dat 
de Lacerta-leden hiervan goed door-
drongen zijn. 
De nadruk wordt nog eens gelegd op het 
gebied aan gene zijde van Neerlands 
grens. Noch in Duitsland, noch in Belgie is 
men blijkbaar zo gedetailleerd van de ver-
spreiding op de hoogte als wij dat nu zijn, 
dank zij veler medewerking na acht jaar 
verzamelen van gegevens. 
Daarbij komen hoe longer hoe meer vrij 
scherp afgebakende verspreidingsgebie-
den te voorschijn. Wij denken hierbij be-
halve aan de specifiek Zuid-Limburgse 
fauna (Vroedmeester- en Geelbuikvuurpad, 
Vuursalamander, Muurhagedis en Moeras-
schildpad) in het bijzonder aan de Knof-
lookpad, en in mindere mate ook aan 
Kam- en Zwemvoetsalamander benevens 
de ongeveer ter hoogte van smal-Limburg 
optredende grens van het voorkomen van 
Zandhagedis, Rugstreeppad, Adder en 
Gladde slang. 
Wij zouden graag willen weten hoe deze 
afbakening in het buitenland verder ver-
loopt. Zit de Knoflookpad aan de grote 
rivieren inderdaad omdat hij bovenstrooms 
veelvuldig voorkomt? Is het werkelijk de 
grondsoort die aan Zandhagedis en Rug-
streeppad, aan Adder en Gladde slang een 
halt toeroept in Zuid-Limburg? 
Laten zij, die vrij dicht over de grens in 
het buitenland hun vacantie doorbrengen, 
dus niet vergeten hun documentatlekaarten 
mede te nemen en in te vullen . . . direct, 
dezelfde dag, want na een paar weken 
worden de „gewone" dieren al lang ver-
geten en dat kunnen nu juist wel eens de 
ontbrekende schakels in een keten blijken 
te zijn! 

In de binnenlandse verspreidingsgebieden 
begint voor de vele soorten tekening te 
komen. Op het „Waar?" kunnen wij zo-
doende al vaak vrij aardig antwoord 
geven, doch op het „Waarom?" is het 
veelal nog gissen. 
Hen, die inheemse waarnemingen opgeven 
(op hoeveel mogen wij dit jaar rekenen? 
Het eerste honderdtal is reeds ontvangen!) 
wijzen wij derhalve nog eens op de wen-
selijkheid de kaarten volledig in te vullen. 
Noteer dan eens in het bijzonder of het (de) 
door U vermelde dier(en) geluiden voort-
bracht(en). Hebt U wel eens gelet op het 
zachte geknor van de Bruine kikvors (Rana 
temporaria) in de eerste zachte nachten 
van Maart en April en op het eigenaardige 
hoge geluid van de Gewone Pad (Bufo 
bufo)? Haalt U verder de twee grote koren 
niet door elkaar: het eerste tot ongeveer 
half Mei van de Rugstreeppad (Bufo cala-
mita) dat op enige afstand als een mono-
toon geratel weerklinkt, en het tweede, dat 
in Juni zijn hoogtepunt bereikt en -waarin 
men ook op geruime afstand nog het 
„krek" en „kiodk" kan onderscheiden, het 
bekende lied van de Groene kikvors (Rana 
esculenta)? 
Dit zijn de meest bekende geluiden van 
de amphibia. Dat daarnaast de Boomkik-
vors (Hyla arborea) bijna de gehele zomer 
zijn stem laat horen zal niet een ieder 
bekend zijn. Weet U voorts iets van de 
geluiden van Vuur- en andere salaman-
ders? Noteert U ook wanneer U het aardige 
kock-kock-kock van de Geelbuikvuurpad 
(Bombina variegata) verneemt. 
En bij welk weer hoort U de zuivere kock-
toon van de Vroedmeesterpad (Alytes ob-
stetricans)? Als U hierin geen verband 
ziet op het ogenblik van waamemen (des 
avonds) denk dan ook eens aan het weer 
tijdens de afgelopen dag. Het zal U dan 
duidelijk worden hoezeer zo'n pad op 
warmte is gesteld! 
En tenslotte: Laat, als het gaat om de 
minder gewone soorten, binnen Neder-
lands grenzen het vangzakje thuisl 
Betrek deze dieren of uit de handel, welke 
uit het buitenland importeert, of vang ze 
zeli buiten onze grenzen op plaatsen waar 
zij zeer talrijk voorkomen. 
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Dreig- en imponeerhoudingen van Hagedissen 

Wanneer wij op een mooie, waime zomer-
dag buiten zijn en het geluk hebben, juist 
dat moment te treffen, waarop twee hage-
dissen elkaar ontmoeten, dan zal ons da-
delijk hun manier van doen opvallen. 
De mannelijke hagedissen nemen namelijk 
onder normale omstandigheden, bij het 
waamemen van een soortgenoot, een im-
poneerhouding aan. Deze heeft ten doel de 
tegenstander, door die bijzondere houding 
van het lichaam, een zo groot magelijke 
oppervlakte van het lijf te laten zien, waar-
bij vaak de meest opvallende vormen en 
kleuren op een in 't oog springende wijze 
naar voren komen. 

door Dr Q. Kuehnelt, Wenen 
naar het lichaam toe. Het wijfje richt zich 
op haar voorpoten hoog op en doet de 
ribben een zodanige vorm aannemen, dat 
het lichaam van boven en van opzij ge-
zien plat wordt, zodat zij de tegenpartij een 
zo groot mogelijke oppervlakte toont. Te-
gelijkertijd komen bij de mannelijke zand-
hagedis de groene keel, flank- en buik-
kleur duidelijk sprekend naar voren. Het 
imponerende Smaragdhagedissenmannetje 
maakt zijn lichaam minder plat doch ver-
toont in plaats daarvan de keelstreek veel 
duidelijker dan de zandhagedis. Dit is 
daarom zo interessant, omdat de manne-
tjes en de wijfjes van de zandhagedis zich 

Imponeerhoudlng v. 
Anolis rlcordi bale-
atus $. 
De zeer grote wit- of 
geelachtige keelzak 
is nog niet eens in 
zijn geheel uitge-
stulpt. 

Getekend naar Mer-
tens, door H Alberts-
Relist. 

Zoals dit bij zovele vertegenwoordigers van 
nagenoeg alle klassen van de gewervelde 
dieren het geval is, heeft dit in het alge-
meen bedreiging en angstaanjaging len 
doel; tegenover paringsrijpe wijfjes echter 
het tonen van paringsdrift. 
Zowel de Zandhagedis (Lacerta agilis Lin-
ne) als de Smaragdhagedis (Lacerta viridis 
Laurenti) — over welke dieren in dit arti-
kel nu verder sprake is — hebben zich 
een imponeergedrag eigen gemaakt. Dit 
geldt voor beide geslachten, maar de im-
poneerhouding wordt echter door het wijfje 
veel minder vaak en op een minder op-
vallende wijze getoond dan door het man-
netje. 
De imponerende hagedis brengt het mid-
delste gedeelte van de keelstreek door het 
naar beneden drukken van het tongbeen 
omlaag, neigt de punt van de snuit iets 
naar de grond en trekt deze tegelijkeriijd 

hoofdzakelijk daardoor onderscheiden, dat 
bij de mannetjes de flanken en de buik 
groen zijn, bij de wijfjes echter de zijden 
ongelijkmatig grijsbruin. De smaragdhage-
dissen daarentegen zijn zowel aan de flan-
ken als op de rug groen, terwijl de manne-
tjes zich slechts van de wijfjes onderschei-
den door hun schitterend kobalt-blauwe 
keel. Verschillende proeven hebben beves-
tigd, dat ook de hagedissen vooral aan 
deze kleuronderscheidingen merken of hun 
tegenpartij een mannetje of een wijfje is. 
Nu loopt de hagedis in de zojuist beschre-
ven stijve, indrukwekkende houding naar 
de tegenstander toe en wel niet langs de 
kortste weg, maar in een boog, waardoor 
hij steeds aan de tegenstander zijn brede 
flank, onder een zo gunstig mogelijke hoek 
toont. Staan er nu twee mannetjes tegen-
over elkaar, dan komt het tot een, even-
eens in een bepaalde vorm gevoerde. 
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harde strijd, als tenminste niet reeds te-
voren de ene, door de prachtige imponeer-
houding van de andere, dusdanig onder 
de indruk gekomen is, dat hij de strijd op-
geeft en zich zo snel mogelijk uit de voeten 
maakt. Wanneer twee mannetjes van aan-
merkelijk ongelijke sterkte elkaar ontmoe-
ten, slaat de zwakkere meestal onmiddel-
lijk op de vlucht wanneer de sterkere de 
imponeerhouding aanneemt. 
De biologische betekenis van de imponeer-
houding ligt in dit geval wel daarin, dat 
de strijd om de beste woonplaats, met in-
begrip van het in dat gebied woonachtige 
wijije, alleen plaats heeft tussen ongeveer 
even sterke mannetjes, terwijl jongere die-
ren weliswaar uitgesloten worden, zonder 
echter bij een eventuele zware nederlaag 
ernstig gewond te raken. Dit is bijvoor-
beeld bij verschillende Zuid-Europese 
muurhagedissen van bijzondere betekenis, 
omdat bij deze de eigenlijke vechtpartijsn 
veel wilder en niet zo ceremonieel zijn als 
bij de zand- en smaragdhagedissen. 
Het imponeren van het mannetje tegenorer 
het wijfje verzekert aan dit laatste de ab-
solute superioriteit van de eerste en zelfs 
vrouwtjes — die duidelijk groter zijn dan 
het imponerende mannetje — voeren daar-
op de bij de hagedissen gebruikelijke 
ceremonie van de onderwerping uit. Dit 
prikkelt dan weer het mannetje tot verder 
voortzetten van de hofmakerij en ten slotte 
voert dit dan tot de copulatie. Hierbij 
wordt het wijfje betrekkelijk zacht met de 
bek bij de staart en daarna bij de lende-
nen gepakt. 
De eigenaardige houding van het lichaam, 

VAr, 

ERZRE2L 
Dank zij de activiteit van een onzer leden, 
de heer J. W. Rotermundt, die destijds 
direct reageerde op een ruilaanbieding 
van een Noord-Amerikaanse herpetoloog, 
Mr Heydegger, in het Decembemummer, 
arriveerde medio Mei de eerste zending 
Noord-Amerikaanse reptielen en amphi-
bieen. 
Ouwehand's Dierenpark te Rhenen, thans 
met de distributie van importdieren belast, 
zorgde voor de verdeling over onze leden. 
Geimporteerd werden o.a.: Clemmys gut-
tata, Pseudemys f. floridana, Pseudemys 
scripta troostii, Pseudemys p. pseudogeo-
graphica, alle zeer mooie en gewilde soor-
ten schildpadden. 
Verder, waar wij zo lang op hebben ge-
wacht, Noord-Amerikaanse boomkikkertjes! 
Hyla c. cinerea en Hyla squirella en de 
befaamde Acris g. gryllus en wat Anolis 
carolinensis. 

die de hagedissen bij het grijpen van de 
buit aannemen, gaf mij een aanwijzing 
voor mogelijke praehistorische herkomst 
van de imponeerhouding. De hagedissen 
verheffen zich namelijk een beetje op de 
voorpoten, trekken de punt van hun snuit 
naar het lichaam toe en zetten — bij ster-
kere, door de buit veroorzaakte opwin-
ding — bepaalde spieren in werking, 
waardoor het voorste gedeelte van het 
lichaam aan de zijden iets platter wordt. 
De gespannen houding, vooral het terug-
buigen van de kop, is een voorbereiding 
om snel naar voren te kunnen schieten en 
daarna krachtig toe te grijpen. 
De in details verschillende imponeerhou-
dingen van de diverse Lacertasoorten zijn 
altijd, voor zover mij bekend is, weer teiug 
te voeren op de voor 't grijpen van de buit 
aangenomen houding, ook dan, wanneer 
verdere kenmerkende houdingen, als b.v. 
het op verschillende wijzen sterk naar on-
deren uitzetten van de keelhuid en het af-
platten van het lichaam, daar bij komen. 
De echte imponeerhouding zou op de vol-
gende manier ontstaan zijn: de aan het 
toebijten voorafgaande lichaamshouding 
werd door de partner „begrepen" en zo 
groeide deze door langzamerhand steeds 
sterker wordende mimische overdrijving, 
tot een „signaal" of — zoals wij zeggen — 
tot een symbolische handeling uit, waar-
bij de oorspronkelijke mechanische wer-
king wegviel. 

Vertaald uit „Umwelt", tijdschrift 
van het Biologische Station „Wil-
helminenberg", Wenen, door A. T. 
Reijst. 

Dit was een proefzending. Andere zen-
dingen zullen volgen waarbij zich vermoe-
delijk zullen bevinden: salamanders, kik-
vorsen, div. schildpadden zoals bijv. Ter-
rapene Carolina. 
Leden van „Lacerta", U koopt via onze 
importdienst niet alleen zeldzame en door 
ons gewilde soorten maar ook guldens 
goedkoper dan in de handel en wat vooral 
belangrijk is . . . prima, gezond diermate-
riaal. 
Wacht dus geen ogenblik en post nog 
heden uw verlanglijstje naar de import-
dienst van ..Lacerta", p.a. Ouwehand's 
Dierenpark, Rhenen. 
U krijgt dan bij aankomst van nieuwe zen-
dingen een voorraads- en een prijsopgaaf, 
waarna U binnen drie dagen uw deiini-
tieve besielling kunt plaatsen. 
Benut deze unieke service van uw ver-
eniging. Zij bespaart U geldl 

Qnmiik ImKcrtmYzm 

uit Je yerwwiie Sldtni 0 w 
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Andere ervaringen met de Muurgecko 

Met belangstelling las ik het artikel van 
de heer J. J. Cock te Monnikendam op 
pagina 42 van het Maartnummer. Ook ik 
heb meer dan twee jaar lang een aantal 
muurgecko's (Tarentola mauritanica) in 
mijn bezit gehad. Mijn ervaringen met deze 
alleraardigste diertjes wijken echter in 
sommige opzichten af van die van de heer 
Cock. Vrienden van mij brachten destijds 
een groot aantal exemplaren mede van 
het eiland Sicilie. Zij kwamen daar in grote 
getale voor en de bevolking koesterde een 
heilig ontzag voor deze dieren. Mijn 
gecko's begonnen enkele uren nadat zij 
in mijn bezit waren gekomen, fanatiek te 
eten, een bezigheid die zij slechts zelden 
staakten. Het voedsel bestond hooldzake-
lijk uit meelwormen; deze werden al spoe-
dig uit de hand genomen. Zells met de 
grootste wormen hadden zij geen moeite, 
deze werden met hun scherpe kaken in 
een enkele hap in stukken gebeten en naar 
binnen gewerkt. De gecko's waien ook 
verzot op vliegen; zij slaagden er in deze 
in de vlucht te vangen doordat zij in staat 
waren grote sprongen te maken. De heer 
Cock merkt op, dat hij zijn dieren nog 
nooit tegen het glas heeft zien zitten. Dit 
staat wel lijnrecht tegenover mijn erva-

Vraag-, aanbod-, ruilrubriek a Elk lid kan gratis van de 

vraag-, aanbod- en ruilru-
briek gebruik maken, mits 
de gegevens uiterlijk op de 
lOe van de maand, vooraf-
gaande aan die waarin de 
mededeling moet worden 
opgenomen, de redactie van 
ons blad hebben bereikt. 
Berlchten voor deze rubrlek 

-^ voor de maand Augustus 
J moeten dus uiterlijk 10 Juli 

• * - ^ st^^ in het bezit van de heer 
^ ' ter Horst zijn. 

Ons lid F. A. Janscn, Blarlcumseplein 29, Den 
Haag, zou gaarne in het bezit komen van een 
volwassen adder (Vipera berus) man. 
Ons lid J. Th. ter Horst, Vier Heemsklnderen-
straat 159, Den Haag, vraagt ter completerlng 
van een kweekpaar een Japanse vuurbulksala-
mander, man. 
Eventueel in bruikleen met als tegenprestatle bij 
gelukte kweek helft der Jongen. 
Ons lid J. Schierbeck, Paetsstraat 25c, Rotterdam, 
heeft wegens plaatsgebrek te koop: Mool terra-
rium, geheel hoekijzcr, 52 x 40 x 43 op vier 
pootjes 11 cm met rotsmuur. 2/3 land- en 1/3 
ingemetseld watergedeelte, beide gloolend naar 
aparte aftapkraan, verllchtlngsbak en schakelaar. 
Alles In prima condltle, prljs slechts / 30,—. 
Vracht voor kopers rekening. 
Onze redacteur zou graag opgaven ontvangen 
waar momenteel volwassen witte axolotls te koop 
zijn. Het betreft hier een vraag ten behoevc van 
de Gemeentelijke School- en Kindertuinen. 
De heer P. J. H. van Bree, p.a. Zoologisch Museum, 
Plantage Mlddenlaan 53, Amsterdam-C, zal het 
ten zeerste op prijs stellen, indien men zijn ge-storven reptielen en amphibieen aan hem zou willen opzenden. Het beste kan dit geschleden In een blikje met watten, welke met formaline of splrltus nat gemaakt zijn. Portokosten worden vorgoed. 

door Rud. P. Meijers, Amsterdam-Z. 
ringen; mijn gecko's zaten nl. vrijwel de 
gehele dag tegen de ruit aangekleefd. 
Zij waren in staat zich zeer snel over de 
ruit voort te bewegen. 
Verder zegt de heer Cock, dat hij zijn 
dieren nog nooit geluid heeft horen geven 
en uit zijn toon meen ik op te maken, dat 
hij de waarnemingen van Otto Tofohr 
enigszins in twijiel trekt. 
Wel nu, mijn gecko's maakten wel degelijk 
geluiden zelfs vrij luid ook. Het geluid 
was het beste te vergelijken met het pie-
pen van muizen. Vooral wanneer de die-
ren met elkaar in strijd gewikkeld waren 
(en dat kwam nog al eens voor) maakten 
zij veel lawaai. Tenslotte kan ik de erva-
ring van de schrijver wat betreft het ver-
mogen van de gecko's om zich onzichtbaar 
te maken volkomen delen. Behalve het 
kunstje met het rotsje (ik deed precies 
dezelfde ervaring op), hadden mijn gecko's 
de gewoonte, zodra ik mijn arm in het 
terrarium stak, vliegensvlug op de onder-
kant van mijn mouw te springen, zodat ik 
altijd de grootste moeite had de dieren 
terug te vinden. 
Ook ik kan deze diertjes in ieders aan-
dacht aanbevelen. Zij zijn het ten voile 
waard. 

WAT MEN BEREIKT MET EEN GOEDE 
VERZORGING! 
Wellicht interesseert het onze lezers, dat van de 
In 1947 geimporteerde Groene leguanen uit Surl-
name, er momenteel — dus na 5 Jaren — nog 
twee exemplaren in leven en kerngezond zijn. 
De dieren zijn sinds Augustus 1948, toen zij ter 
verzorglng in de afdellng van de heer P. Kuljten 
kwamen — dit is het nieuwe en modern lnge-
richtc insectarium- en terrariumgebouw van 
Ouwehand's Dierenpark te Rhenen — minstens 
15 centimeter gegroeid! Eerst zaten deze reptielen 
In de donkere holen van het oude Aquarlumge-
bouw. Wel een bewijs, dat een goede accommo-
datle en ccn dito verzorglng op de lange duur het 
nut er van bewijzen. 

BETALING CONTRIBUTE TWEEDE 
HELFT VERENIGINGSJAAR 
Zeer tot ons leedwezen hebben wij moeten erva-
ren dat een aantal leden nog steeds In gebreke 
Is gebleven de contributie ad / 4,75 voor de 
periode 1 April—30 September 1952 te betalen. 
Ja, er zijn zelfs enkele leden, die hun bljdrage 
voor het daaraan voorafgaande halfjaar ook nog 
moeten voldoen I 
Kwltantles zijn af gegeven en onbetaald terug-
gekomen; de penningmeester heeft sommlgen 
reeds een- of tweemaal aangeschreven maar 
zonder resultaat. 
WIJ doen op de betrokkenen nogmaals een laatste 
beroep om spoedig te betalen omdat wij anders 
tot onze spijt genoodzaakt zijn hen te royeren 
als leden met onmiddellijke inhouding van het 
tijdschrift. 
Contributie kan worden gestort op postrekenlng 
4G1081 t.n.v. penningmeester „Lacerta", Bisschop-
straat 31b, Rotterdam. 
Alleen wanneer alle leden op tijd aan hun ver-
plichtingen voldoen kan ons werk in stand wor-
den gehouden. 


