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De Rugstreeppad in Zuid-Beveland 
door M. A. Vermet, Voorschoten 

Het is deze zomer (1952) twee jaar geleden, 
dat ik een Rugstreeppad vond op het 
Franse kerkhof in Kapelle. 
Het kwam mij wel vreemd voor, dit dier 
midden in Zuid-Beveland aan te treffen. 
Toen ik mijn vondst dan ook berichtte aan 
de Herp. Geogr. Dienst, deed ik dit ver-
gezeld gaan van de suggestie, dat het dier 
daar mogelijk was gekomen, doordal juist 
op die plaats veel zand was aangevoerd 
voor verhoging van het terrein. 
Nu ik echter deze zomer bij hernieuwd 
bezoek aan Zeeland tot de ontdekking ben 
gekomen, dat de rugstreeppad in en om 
's Heer Arendskerke zeer talrijk voorkomt, 
lijkt het mij waarschijnlijk, dat de vondst 
in Kapelle geen toeval was. Over de ont-
dekking in 's Heer Arendskerke het vol-
gende: Op 17 Juli 1952 zat ik 's avonds ge-
zellig te praten bij een bakker en er was 
niets waar wij minder aan dachten dan 
aan padden. Dit zou echter spoedig an-
ders worden, want plotseling zag ik mijn 
gastheer opspringen en een tang grijpen. 
De kamerdeur naar de winkel stond open 
en voor ik mij goed kon realiseren wat er 
gebeurde, stond daar midden in de winkel 
een succesvolle jager met in de tang een 
zielige pad, bungelend aan een poot! 
Alles ging z6 snel, dat ik geen kans had, 
dit trieste toneeltje te voorkomen. 
„Je moet wel vlug zijn," riep de bakker, 
„want die krengen kunnen erg hard lopen 
en ik wil er niet te veel hebben, want zij 
maken mij te veel leven." Hard lopende 
padden! Onmiddellijk dacht ik aan de rug-
streeppad en toen ik naderbij kwam bleek 
mijn vermoeden juist te zijn. 
Het eerste wat ik deed was natuurlijk al 
mijn overredingskracht aanwenden om ge-
daan te krijgen, dat deze nuttige dieren 
voortaan ongemoeid zouden worden gela-

Rugstreeppad Tekening: Rein Schut 

ten. Hoewel wat aarzelend, werd mij zulks 
toch beloofd, maar of het zo zal zijn? Toen 
de kelderdeur werd geopend klonk helder 
en luid door de holle ruimte de stem van 
Bufo calamita en mijn vriend kan niet na-
laten te zeggen: „Noem je dat niks?" 
Mijn belangstelling was intussen gewekt 
en op mijn vragen kreeg ik te horen, dat 
dit soort padden in het dorp zeer veel 
voorkwam in kelders, onder houten vloeren, 
onder stoepen en in de tuinen. 
De volgende morgen ben ik direct op zoek 
gegaan in de kelder bij genoemde bak-
ker. Bij het verschuiven van de eerste kist 
vond ik reeds twee exemplaren, terwijl een 
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derde in het kelderraampje zat. De dieren 
waren opvallend donker op de rug, met 
zeer lichte buik en prachtig gele rugstreep. 
Bij een tuinder even buiten het dorp vond 
ik heel wat meer begrip voor het nut van 
de padden en ik werd dadelijk meegeno-
men naar achter het huis, waar ondei de 
onderleggers van platglas twee zeer dikke 
exemplaren zaten, waarvan dadelijk op-
viel, dat de bovenkant veel groener was 
dan bij de in de kelder gevonden dieren. 
Verder werd mij nog verteld, dat bij iemand 
op het dorp de stoep voor het huis moest 
worden opgebroken omdat de padden, die 
er onder zaten, 's nachts zo'n lawaai maak-
ten. Uit alles blijkt wel, dat in 's Heer 
Arendskerke Bufo calamita Laur. veelvul-
dig voorkomt. Nu vindt men in de kom van 
deze gemeente en verder gaande naar het 
Zuid-Westen, lichte grond, d.w.z. zanderige 
klei. Bij Heinkenszand gaat dit, zoals de 
naam reeds aanduidt, zelfs even over in 
een gedeelte, waar het zand overwegend 
is. 
Toen ik later nog eens een onderzoek in-
stelde in de zware kleipolders van het 
Zuid-Sloe bleek daar niets van onze rug-
streeppad bekend en het is mij ook niet 
gelukt om daar ook maar een exemplaar 
te ontdekken. 
Men vindt in Zuid-Beveland verschillende 
gedeelten met lichtere grond en voor mij 
blijft nu het volgende een vraag: 
Heeft Bufo calamita zich verspreid over 

In het jaar 1950 — het was naar ik meen 
zo ongeveer Juni-Juli — trokken mijn vrouw 
en ik eens een dagje naar buiten en wel 
naar een voor het publiek toegankelijk ge-
steld bos in het Noordelijk gedeelte van 
Antwerpen. Het lag in de bedoeling daar 
wat kikvorsen te gaan vangen, die moesten 
dienen als voederdieren. In dat bos wist 
ik namelijk een plas, een vol met water 
gelopen bomkrater, waar ik de nodige 
dieren dacht te kunnen vangen. Gewapend 
met het materiaal om de kikvorsen te kun-
nen vervoeren stapten wij op de bomtrech-
ter af en reeds op enige afstand hoorden 
wij het concert van de groenrokken. Bij de 
vijver aangekomen bleken de aanwezige 
kikvorsen bijna allemaal groene kikvorsen 
(Rana esculenta) te zijn met enkele exem-
plaren van de bruine (Rana temporaria) 
er tussen. Nadat een aantal kikvorsen ver-
schalkt was, wilde ik ook wat kikkerdril 
scheppen teneinde dit thuis tot ontwikke-
ling te doen komen en de larven te kunnen 
voederen aan mijn ringslangen. In het on-
diepe deel vlak langs deoeverlagen grote 
kluiten kikkerrit. Toen ik met mijn hand 
zulk een klomp kikkerdril wat naar mij 
toe wilde halen om deze in een bus te 
kunnen doen, kwam plotseling een onge-
veer vijf centimeter grote Groene kikvors 

deze lichtere gedeelten, vanuit een richting 
komend en daarbij de kleibarrieres over-
winnend of heeft zij zich juist hier gehand-
haafd vanuit de tijd, dat de kop van Zuid-
Beveland nog beslond uit verschillende 
eilandjes? 
Alvorens nu te eindigen zou ik de „Lacer-
ta"-leden nog de volgende geschiedenis 
willen mededelen, waar weer een vraag 
aan vast zit. 
In de familiekring sprekend over padden, 
vertelde mijn broer, woonachtig in West-
Zeeuwsch Vlaanderen, het volgende merk-
waardig verhaal: 
Toen wij verleden week 's avonds in huis 
zaten, werd onze aandacht getrokken door 
een klein padje, dat langzaam van onder 
af tot helemaal boven aan tegen de bui-
tenkant van het raam opkroop. Onderweg 
had het diertje een rijke maaltijd van mug-
jes en vliegjes, die aangetrokken door het 
licht, tegen het glas aan zaten. Mijn vraag, 
of het wel degelijk een padje was, kon hij 
niet beantwoorden. 
Acht u het mogelijk, dat een rugstreep-
padje loodrecht tegen glas opklimt, ol acht 
u het, evenals ik, dat het een Boomkikker 
is geweest, waaruit dan weer zou blijken, 
dat dit diertje in deze streek voorkomt. 
Ik kreeg de belofte dat hiernaar door mijn 
broer eens zou worden ge'informeerd, maar 
tot nu toe ontving ik hierover nog geen 
bericht. Misschien is 't mogelijk om hier-
over later nog eens iets te vertellen. 

kwakend naar wij toegezwommen en bleef 
op slechts dertig cm afstand zitten, zijn 
kop naar mij gericht. Dit trof ons beiden 
zeer, omdat de dieren anders buitenge-
woon schuw zijn en bij gevaar doodstil 
blijven zitten in het midden van de plas. 
Ik voelde mij als betraptl Zelfs toen ik 
dreigend met mijn hand wuifde bleef het 
dier nog zitten. Eerst toen ik een n6g drei-
gender houding aannam maakte hij rechts-
omkeert en verdween. Van een zekere 
broedzorg bij de Groene kikvors heb ik nog 
nimmer iets vernomen of is er een oorzaak 
die de kikvors op mij deed afstuiven? 

Antwoord: 
Dat de Esculenta direct op de hand af-
kwam is het gevolg van de „klemneiging" 
waarmede de CfO* exemplaren tijdens de 
paringstijd behept zijn. Intuitief willen zij 
alles omklemmen en vastgrijpen wat in 
het water wordt gestoken of wat er in drijft. 
Dikwijls troffen wij dan ook C?0* aan die 
een stuk hout of iets dergelijks omklemd 
hielden terwijl het ook wel eens gebeurde 
dat zij van de toegestoken hand de hand-
palm of pols omklemden. Ons lid behoeft 
zich dus niet „betrapt" te gevoelen want 
met een broedzorg had de gedraging van 
het bewuste dier niets te maken. 

Een vreemde waarneminq bij Rana esculenta 
door Th. de Vleeschauw/er, Merksem (Belgie) 

90 



De gaande en komende man 
Met het verschijnen van dit nummer vol-
tooien wij de lOe jaargang van ons tijd-
schrift en voor mij betekent dit tevens het 
einde van mijn redacteurschap. Omstan-
digheden van particuliere aard noopten 
mij het redacteurschap neer te leggen. 
Al die jaren heb ik met genoegen de aan 
het redigeren verbonden werkzaamheden 
verricht en het stemt mij tot grote vreugde 
te mogen constateren, dat „Lacerta" — on-
danks haar geringe omvang en bescheiden 
uitvoering — is uitgegroeid tot een perio-
diek, dat in ons land, ja zelis tot ver over 
onze grenzen, een grote populariteit geniet 
en qua inhoud grote bekendheid heeft ver-
worven om zijn gedegen lectuur op het 
gebied der herpetologie en terrariumkunde. 
Wij mogen ons daarom gelukkig prijzen, 
dat er een opvolger is gevonden, van wie 
wij mogen verwachten, dat het hem toe-
vertrouwde blad in goede handen is. 
De heer J. W. Rotermundt uit 's-Graven-
zande, geboren 2 April 1923, van beroep 
bankemploye, van 1946 af lid onzer ver-
eniging, is een bekend amateur-herpeto-
loog, die zijn hart heeft verpand aan de 
schildpadden (momenteel bestaat zijn col-
lectie uit 18 stuks in 12 verschillende soor-
ten). Het feit, dat ledactionele werkzaam-
heden en het drukkersbedrijf hem niet 
vreemd zijn, gevoegd bij de wetenschap, 
dat hij een toegewijd Lacerta-man is met 
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een grote kennis op ons gebied, doen ver-
wachten, dat in hem een waardig opvol-
ger is gevonden. 
Per 1 October 1952 zal hij mijn functie 
overnemen. 
Daarom wek ik alle leden op hem bij zijn 
delicaat werk dezelfde steun te geven, nl. 
door grote medewerking op alle gebied. 
Allereerst door uw financiele steun (d.w.z. 
door op tijd uw contributie te betalen), 
want anders gaat „Lacerta" op de lies en 
zou de heer Rotermundt niets tot stand 
kunnen brengen. 
Maar ook uw bijdragen in de vorm van 
artikelen, waarnemingen, ervaringen en 
korte berichten, foto's en tekeningen zijn 
nodig en zullen hem in staat stellen de 
op zich genomen taak tot aller tevreden-
heid te verrichten. 
Met de wens, dat ons mooie blad een nog 
lang bestaan beschoren moge zijn, neem 
ik als redacteur afscheid met hartelijke 
dank voor het in mij gestelde vertrouwen 
gedurende de afgelopen tien jaren, waar-
door ik in staat was het orgaan een eigen 
karakter te geven. 
's-Gravenhage, 30 September 1952. 

J. TH. TER HORST. 
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O l l 6 V/QH JC'fcVOPSen, door Jhr. L. Schorer, Driebergen 

In het ..Nieuw en volkomen woordenboek", samengesteld door Egb. Buys, 
8e deel, 1777, vinden we het volgende zonderlinge recept! 
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Een gelukkige kweek van de Ribbensalamander 
door M. Voorbach, Den Haag 

In ons orgaan van Januari 1949 beschrijft 
de heer G. P. Jaspers uit Gouda op uit-
voerige wijze de Ribbensalamander, Pleu-
rodeles waltl Mich. 
Het volgende artikeltje bevat mijn beleve-
nissen met een kweek van deze salaman-
dersoort. 
Op 12 Maart 1949 kocht ik van een onzer 
leden een drietal prachtige volwassen 
ribbensalamanders. De dieren waren van 
respectabele grootte en verkeerden in 
blakende welstand. Het Spaanse drietal 
werd gehuisvest in een bak van 100x60x 
50, dicht beplant met Elodea densa en 
Vallisneria Spiralis. Alleen aan de voor-
zijde van de bak had ik een strook onbe-
plant gelaten voor de zwemruimte. Wat 
uiterlijk, vorm en kleur van de dieren aan-
ging, waren er nog al wat verschillen. De 
beide mannen waren ± 24 cm groot, slank 
en lenig gebouwd met lange staart, de rug 
diep donker roodbruin gekleurd met 
zwarte ronde vlekken (pantertekening) 
naar de buik overgaande in een flets oker-
gele kleur, eveneens „gepanterd" met 
zwarte ronde vlekken. De vrouw daaren-
tegen was nogal gezet (das ewig weib-
lichel). Aanzienlijk kortere staart, op de 
rug donker kleikleurig naar de buik over-
gaande in een licht grijsgroene kleur met 
zwarte onregelmatig gevormde vlekjes. 
Het gehele lichaam en poten dicht bezet 
met kleine ivoorzwarte puntjes (wat doet 
denken aan een zware stoppelbaardl). De 
mannen zowel als de vrouw hadden op 
beide zijden 8 roodbruine ronde verhar-
dingen (uiteinden van de ribben). De beide 
mannen kwamen zelden uit het water, 
lagen meestal met de kop boven water, 
tussen de Elodea. De vrouw daarentegen 
lag vrijwel de gehele dag op de kurk-
schors, met de staart in het water af-
hangend. Ik voedde de dieren hoofdzake-
lijk met reepjes vlees, milt en regenwor-
men. Op 19 Maart begon bij een der man-
nen de vervelling, de afgestroopte huid 
werd door hem opgevreten. Op 21 Maart 
vertoonde de man de zg. Amplexushou-
ding (zie orgaan van Januari 1949) en 
probeerde voortdurend de vrouw te pak-
ken. Als de vrouw van het in de bak drij-
vende stuk kurkschors afkwam werd zij 
onmiddellijk door de man „gegrepen" en 
zeulde hij met de dame op zijn rug door 
de bak. De temperatuur in de bak vari-
eerde van 16° t/m 20° C. Op 22 Maart 
vertoonde de tweede man ook de Am-
plexushouding en zo kon het gebeuren, 
dat er momenten waren, dat de beide 
„Don Juannen" de vrouw vast hielden en 
zo gedrieen met veel kabaal rondzwom-
men. Een man heb ik apart gezet voor 
de goede „verstandhouding" in de bak. 

Tot laat in April werd dit paringsspel 
vertoond maar van ei-afzetting kwam 
niets. De gehele zomer gebeurde er ver-
der niets en leefde het paar gelukkig en 
tevree met elkander. Op 23 December 
1949 zag ik de man echter weer in de 
Amplexushouding. Op 24 en 25 Dec. 
zwom hij weer met „Carmen" op zijn rug 
rond en op 26 Dec. des morgens om 9.30 
uur ontdekte ik een 30-tal eieren tussen 
de Elodea. De eieren zaten stuk voor stuk, 
of in groepjes van meerdere bij elkaar, 
aan de blaadjes gekleefd. De tempera-
tuur in de bak was overdag ± 18° C, des 
avonds (als de kachel wat harder brand-
de!) 22° C en des nachts daalde deze tot 
± 12°/15° C. De eieren had ik met de 
takjes Elodea en water uit de grote bak, 
in een kleiner bakje overgezet. Op 4 Ja-
nuari 1950 bewogen de larljes zich al in 
de eieren en op 7 Jan. waren er al enkele 
vrij zwemmende larijes. (Eieren en larven 
leken sterk op die van de Axolotl.) Op 
10 Jan. ontdekte ik des morgens om 11 uur 
weer een aantal eieren, terwijl de vrouw 
nog bezig was met afzetten ervan. Zij 
pakte met haar achteipoten een blaadje 
van de Elodea vast, drukte dit tegen de 
cloaka en langzaam zette zich een eitje 
aan het blaadje vast. Dit alles gebeurde 
erg traag en zo telde ik des middags om 
15.30 uur een vijitigtal eieren! Van sper-
matophoren-afzetting heb ik nooit iets ge-
zien, dit heeft des nachts plaats gevonden 
en de momenten dat ik trachtte iets daar-
van waar te nemen, werd dit onmogelijk 
gemaakt door het gedrag van de dieren. 
Hun bewegingen waren zo wild, dat het 
bodemzand opdwarrelde en het water dus 
vertroebeld w.erd. In totaal heeft het 
vrouwtje ± 80 eieren afgezet, waarvan 69 
larfjes het levenslicht aanschouwden en 
uiteindelijk bleven er 53 jonge ribben-
salamanders van over. Deze sinjeurtjes 
zijn nu ± 8 cm lang en op enkele na alien 
gemetamoiphoseerdl Gedurende het larve-
stadium waren de kleuters zeer vraat-
zuchtig en bloeddorstig en verloochenden 
hun Spaanse afkomst niet (zij waren toen 
goed 3 cm groot). Ondanks de overvloe-
dige voeding van gezeefde daphnia's, ge-
knipte enchytraeen en tubifex, vraten zij 
elkaar de poten af. Als er maar iets voor 
hun bekje kwam dan was het hap, en was 
dat „iets" toevallig een pootje van een 
broertje of een zusje, dan rukten en trok-
ken zij net zo lang tot het dunne, tere 
pootje er af was! 

De op deze wijze invalide geworden lar-
ven (en dat waren er vele!) hebben thans 
na de metamorphose alien hun ledematen 
weer terug en van kannibalisme valt geen 
spoor meer te ontdekken. 
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Dit waren mijn ervaringen met Pleurodeles 
Waltl, de Ribbensalamander. 
En tot ons genoegen kunnen wij als re-
dactie hieraan toevoegen, dat al deze 

Ons nog jeugdig lid Eddy Zehenpfenning 
te Bussum zond ons een verhaal over een 
interessant voorval, dat hij tezamen met 
een vriend op 5 April 1951 heeft beleefd, 
namelijk het in volledig gemetamorphoseer-
de staat geboren worden van een inheem-
se Gewone pad (Bufo bufo). 
Omdat het gerapporteerde betrekking had 
op een zo vreemde gebeurtenis, achtten 
wij het als redactie nodig zijn onderwijzer, 
de heer B. Kuipers te Hilversum, amateur-
bioloog, hieromtrent inlichtingen te vragen. 
Genoemde leraar reageerde direct op ons 
verzoek en overlegde het rapport, dat hij 
destijds persoonlijk had opgemaakt over 
deze gebeurtenis. Dit rapport werd aan de 
heer F. J. Waage, leraar aan het Nieuwe 
Lyceum te Hilversum, ter hand gesteld ter 
doorzending naar de universiteit te Utrecht. 
Ook werden aan „Lacerta" de twee totaal 
onafhankelijk van elkaar opgemaakte op-
stellen — verslagjes, gemaakt door beide 
leerlingen — ter inzage gegeven. 
Gemakshalve publiceren wij hieronder het 
volgende door de heer Kuipers opgemaak-
te rapport. 
„Vrijdagochtend (6 April 1951) kwamen 
voor de aanvang van de les twee leer-
lingen (derde klas ULO, Bussum) naar mij 
toe met de vraag: „Meneer, welke kikker 
in ons land is levendbarend?" 
Op mijn antwoord, dat mij bij de amphi-
bieen van dit verschijnsel niets bekend 
was, kreeg ik van hen een sterk verhaal 
te horen. Donderdagmiddag (5 April 1951) 
tegen plm. 3 uur, waren de beide jongens 
op een laag terreintje aan de Bollelaan 
(Naarden) op zoek naar salamanders. 
Plotseling werd hun aandacht getrokken 
door een klagend, piepend geluid, dat 
kwam uit de richting van de rand van het 
poeltje. Onder laag struikgewas, vlak bij 
het water, lag een pad op haar rug. Zij 
was het, die het geluid had veroorzaakt. 
Een der jongens legde toen de pad op 
haar buik; ze werd wat rustiger (of ang-
stiger?? B. K.). Tegelijkertijd zagen de bei-
de jongens echter een jong padje te voor-
schijn komen. Een der jongens pakte het 
beestje op en nam het mee naar huis. Vol-
gens hun mededelingen lagen er naast de 
„barende" kikker ook nog wat „misbak-
sels". 
Hoewel ik geen geloof kon hechten aan dit 
verhaal, hielden ze zo vast aan hun ver-
klaringen, dat ik besloot met een der jon-
gens tussen de middag naar de plaats te 

larven voor slechts enkele dubbeltjes ver-
goeding per stuk hun weg onder de leden 
onzer vereniging hebben gevonden. Een 
der grote voordelen van het lidmaatschap! 

fietsen, waar een en ander zich zou hebben 
afgespeeld. 
Met hoeveel ongeloof ik ook tegenover dit 
verschijnsel stond, ik kon de feiten niet 
ontkennen: er lag inderdaad een oude pad 
— het beest leefde nog! — tijdens mijn 
observatie maakte het dier hetzelfde ge-
luid, volgens Fred., als ze dat de vorige 
dag gedaan had. Het achterste gedeelte 
van het dier was geheel verschrompeld en 
niet meer dan de huid (plus beentjes), ter-
wijl het voorste deel opgeblazen dik was. 
Rondom de pad lagen inderdaad gedeel-
ten van (zij het kleinere) padjes; twee kop-
gedeelten waren bijzonder goed te onder-
scheiden! Bij nader, voorzichtig, onderzoek 
bleek het beest tussen de achterpoten 
(naar de kant van de buik) opengereten 
te zijn. Volgens schatting lVi a 2 cm! 
Mijn bedoeling was het geval te blijven 
observeren. Volgens mijn mening zou de 
oude pad niet in staat zijn voorlopig haar 
plaats te verlaten. Wel ging ik er de Zater-
dag en de Zondag nog eens naar toe om 
te kijken, doch in de situatie was geen 
verandering op^etreden. 
Fred, die langs de plaats kwam, wanneer 
hij naar huis fietste, hield mij volkomen op 
de hoogte. Het bleek nu, dat Dinsdag de 
oude pad dood was. 
Te laat helaas kwam ik op de gedachte, 
dat dit beest van enige waarde zou kun-
nen zijn voor eventuele nadere onderzoe-
kingen. Ik realiseerde mij dit pas, nadat 
ik de heer F. J. Waage, leraar aan het 
Nieuwe Lyceum te Hilversum, hierover had 
opgebeld. Enkele dagen later gaf ik dan 
mijn leerling opdracht het cadaver alsnog 
mee te nemen (plus alle „misbaksels"). 
Jammer genoeg is hij hierin niet meer ge-
slaagd;,wel had hij, toen hij tussen de mid-
dag naar huis reed, een en ander in een 
kistje gedaan met de bedoeling het op de 
terugweg (naar school) mede te nemen. 
Toen hij na de maaltijd op de plek terug-
kwam, was het hele kistje verdwenen. 
Later vond hij het drijvende midden in de 
plas. Hoeveel moeite ik ook heb gedaan 
mijzelf ervan te overtuigen, dat — gezien 
de rijke fantasie van kinderen — het niet 
zo gebeurd kan zijn als de jongens ver-
telden, moet ik toch tot de conclusie ko-
men, dat het jonge padje volwassen en 
levend uit het moederdier is „geboren". 
Thans — 21 April — leeft het jonge padje 
nog. Collega van Waart was zo vriende-
lijk enkele foto's ervan te maken. De re-

Een merku/aardige „geboorte van een gewone pad 
( B u f o b u f o ) gerapporteerd door Eddu Zehenpfenning, Bussum 
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Foto van het op merkwaardige 
wljie geboren padje. 

Foto: Van Waart 

sultaten gelieve u hierbij aan te treffen. U 
ziet, de gehele metamorphose is reeds 
doorgemaakt." 
Tot zover het rapport. Helaas is er „van 
hogerhand" niet serieus op gereageerd, 
maar toch vraagt de heer Kuipers (en wij, 
Lacerta-mensen, als amateur-herpetologen 
met hem) zich af: „Wat kan hiervan de 
oorzaak zijn?" 
Kan het misschien zo zijn, vraagt de heer 
Kuipers, dai, terwijl de moeder de eieren 
moest leggen, zij hiertoe physisch niet in 
staat was of waren de omstandigheden 

van dien aard, dat afzetten der eieren on-
mogelijk was (b.v. door gebrek aan water-
milieu). 
Ook wij weten het niet, hoewel wij de 
laatste veronderstelling verwerpen, omdat 
het bevruchtingsproces via het water 
plaats gehad moet hebben, ook al zou dit 
via het water op een ,inwendige" be-
vruchting zijn uitgelopen. Wie heelt wel 
eens meer gehoord van zulk een wonder-
baarlijke „geboorte" van een inheemse 
pad? 

De voortplanting bij Gevlekte landsalamanders 
door J. H. Th. Kouu/enhoven, Den Haag 

Na ongeveer vier jaar zijn deze jonge die-
ren dan geslachtsrijp, zodat het dan ge-
wenst is de dieren na drie jaren te isoleren. 
Bij geslachtsrijpheid zouden dan paartjes 
(van verschillende oorsprong) gevormd 
moeten worden (het geslachtsverschil is 
wel waar te nemen). Deze paartjes zouden 
in drie groepen moeten worden verdeeld, 
welke wij gemakshalve aanduiden met A, 
B en C. 
In groep A zouden de dieren na paring 
weer gei'soleerd moeten worden om na te 
gaan na hoeveel tijd larven worden af-
gezet. 
In groep B zouden de 9 9 na paring niet 
gelsoleerd moeten worden, maar met an-
dere C C moeten worden saamgebracht. 
Eerst vlak voor de afzetting der larven 
(Januari) zouden deze 9 9 gei'soleerd moe-
ten worden. 
Groep C zou moeten omvatten paartjes, 
welke voortdurend samengehouden wor-
den. De resultaten van deze groepen kun-
nen het volgende demonstreren. 
Groep A geeft na een jaar de afzetting 
der larven te zien of bevruchting voor een 
of meerdere kernen tegelijk geschiedt. 
Groep B demonstreert of bevruchting voor 
afzettinq der larven mogelijk is. 
Groep C moet in ieder geval wederom af-
zetting van larven te zien geven en de-
monstreert, indien A en B negatief zijn, dat 
bevruchting steeds weer na afzetting der 
larven opnieuw moet plaats vinden. 
Aan de hand dus van de verschillende 

Naar aanleiding van het dit onderwerp be-
treffende artikel van mej. Liips in No. 6 van 
deze jaargang, waarin ook mijn naam werd 
genoemd, meen ik het volgende naar voren 
te moeten brengen, omdat het mij nutiig 
lijkt, dat onze vereniging deze kwestie eens 
nauwkeurig onderzoekt. 
In No. 9 van de 4e jaargang schreel ik een 
uitvoerig artikel over de Gevlekte land-
salamander. Destijds heb ik hiervoor, naast 
de persoonlijke ervaringen, de bereikbare 
literatuur doorgewerkt en deze verwerkt in 
genoemd artikel. 
De mening van Krefft, welke door mej. Liips 
werd aangehaald, wordt in het boekje van 
Wolterstorff, de bekende salamanderexpert, 
niet bevestigd. Ik vermoed daarom, dat 
deze kwestie niet voldoende is opgehel-
derd. De ervaringen van mej. Liips en mij 
met het kweken van vuursalamanders heb-
ben hierin ook geen licht gebracht, omdat 
wij ons meer om het opkweken der larven 
hebben bekommerd dan om de voortplan-
ting in engere zin. 
Het artikel van mej. Liips bracht mij op de 
gedachte om tezamen met andere Lacerta-
leden deze kwestie op te lossen. 
Hiervoor stel ik mij voor, dat op de vol-
gende wijze te werk zou moeten worden 
gegaan. 
Zodra er weer vuursalamander-larven van 
verschillende 9 9 voor onze leden beschik-
baar worden gesteld, zouden enkele leden 
zich ieder afzonderlijk met het grootbren-
gen van een aantal larven moeten belasten. 
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e rva r ingen is waarschi jnl i jk het v r a a g s t u k 
op te lossen . Uiteraard zijn met dit onder-
zoek zeker 6 jaar gemoeid (4 j aa r tot ge -
s lachtsr i jpheid en 2 d a a r n a ) . 
In dit v e r b a n d is het gewens t , da t ten-
minste een 9-tal l eden a a n deze proef-
neming dee lneemt , t ene inde over vo ldoende 
w a a r n e m i n g e n in i ede re g roep te beschik-
ken. Wij moeten nameli jk met omstand ig -
h e d e n rekening houden , w a a r d o o r deel -
nemers kunnen ui tval len. 
G a a r n e zou ik zien, da t deze g e d a c h t e 
aan l e id ing zou zijn tot de vorming van een 
werkgroep voor onderzoek van de voort-
p lan t ing bij d e Gevlek te l a n d s a l a m a n d e r . 
Op de bibliothecaris zou ik echter voor 
een even tue le start van deze we rkg roe p 
een b e r o e p willen doen, om er d e lectuur 
betreffende een en a n d e r in onze ui tge-
b re ide b ib l io theek eens op n a te s l aan . 
Misschien blijkt d a n het p l a n volkomen 
ove rbod ig te zijn, d a a r a n d e r e n het wel-
licht r e eds h e b b e n ui tgezocht . 

Tenslotte zou ik het zeer op prijs s tel len 
om te ve rnemen of er n o g n a k o m e l i n g e n in 
leven zijn v a n de door mej . Liips g e n o e m d e 
S p a a n s e var ie tei t : molleri . Behalve deze 
nakome l ingen zijn er desti jds door mij ook 
gedis t r ibueerd , d ie waarschi jnl i jk een 
kruis ings-product zijn v a n een t a e n i a t a C 
(welke zich v a n zijn geboor t e af in 1936 
nog s t eeds in g o e d e w e l s t a n d bevindt!) en 
een molleri 9 , we lke en ige j a r en g e l e d en 
door een onge luk is o m g e k o m e n . 
Als de veronders te l l ing v a n Krefft juist is, 
kunnen deze n a k o m e l i n g e n dus ook r a s -
echte molleri zijn, in tegens te l l ing met de 
door mej . Lps g e n o e m d e larven, we lke 
d a n t a e n i a t a moeten zijn gewees t . Zelf h e b 
ik door d e toenmal ige oo r logsoms tand ig -
heden van d e g e n o e m d e k w e e k g e e n 
exempla ren kunnen b e h o u d e n . 

Het adres v a n de ini t iat iememer v a n deze 
werkg roep is: J. H. Th. Kouwenhoven , 
Freder iks t raa t 165bv, ' s - G r a v e n h a g e . 

HET GEVAAR BUNA GEWEKEN! 
De bestuurscrisis is bezworenl Het voortbestaan van ,,Lacerta" was er mede gemoeid, zodat 
wij verheugd moeten zijn dat dit onheil is afgewend. Enige uiterst bekwame mannen, vol ent-
housiasme voor onze vereniging, zullen het „Lacerta"-schip bemannen en trachten het veilig 
verder te doen varen. 
Over de mutaties ontvangt U nadere inlichtingen rechtstreeks per post. 
Slechts een klip - maar dan ook een zeer gevaarlijke - moet nog worden omzeild. Onze schatkist 
is finaal leeg. 
Als alle leden hun contributie, verschuldigd per 1 October 1 9 5 2 , ad f 4 ,75 per half 
of f 9 ,50 per heel jaar, onmiddellijk betalen, kunnen de werkzaamheden hervat worden 
en kan opdracht worden gegeven het Octobernummer te drukken. 
Daarom doet het Bestuur een beroep op alle leden - zonder enige uitzondering - om de hun 
aan te bieden kwitantie in ieder geval te honoreren en waar mogelijk de gehele jaarcon-
tributie ad I 9,50 te storten op postrekening 461084 t.n.v. penningmeester ,,Lacerta", Arons-
kelkstraat 43 B, Rotterdam. 
De situatie is hoogst critiek doch niet hachelijk als alien medewerken. Er wordt ook op U gerekend. 

Vraag-, aanbod-, ruilrubriek 
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. 
Berichten voor deze rubrlek 
voor de maand November 
moeten dus uiterlijk 10 Oct. 
in het bezit van de heer 
Rotcimundt zijn. 

Tc koop terrarium met pruchtigc rotttparttj, peraamlc 
van huckijzer met '/inken bak, gemakkelijk uitneemhare 
ruiten (klemmen), afnieungen 120 cm. lanp, 61) cm. hoop 
en 45 em. (Hep. op poten hoop: 67 em. Met sueees gc-
hruikt als tropiHch terrarium. I'i'ij-. f 30.—. I,. Sloof, 
ConeourHlaan 61, lloofddorp. 

Vergeet voora l niet Uw d o c u m e n t a t l e k a a r -
t e n in te zenden a a n de Herpeto-geografische 
Dienst. De waa rneminge n over September 
zijn zeer w a a i d e v o l . 
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Boekbespreking 
„Vivarium Life", door Alfred Leutscher, B.Sc, 
F.Z.S. - Cleaver-Hume Press Ltd., 42a South 
Audley Street, London W.l. Prljs gebonden 15/—. 
Steeds meer herpetologische werken zien in de 
laatste tijd In de Engelse taal het licht. Het is 
thans Alfred Leutscher, tot voor kort secretaris 
van onze Engelse zustervereniglng ,.British Her-
petological Society", die een 230 pagina's tellend 
werkje schreef, dat de bedoeling heeft amateur-
herpetologen, biologen, onderwljzers en anderen, 
die uit hoofde van hun beroep met de verzorglng 
van reptielen en amphibieen te maken hebben, 
te helpen. Koudwatervissen, planten alsmede een 
aantal lagere diersoorten die als voederdleren ge-
schikt zijn worden eveneens behandeld. Het is 
mogelijk dat het boekje opgang zal maken in 
Engeland waar het houden van terrariumdieren 
maar sporadisch wordt beoefend en waar popu-
laire lectuur hierover schaars is. Naar Neder-
landse maatstaven gerekend zullen herpetoiogen 
en terrariumhouders er echter niet veel wijzer 
van worden. 
Wel is waar is de Inhoud verantwoord (schrijver 
geeft, zij het summier, bij elke soort aan: de 
verspreiding. uiterlljke kenmerken. kleur, gedra-
gingen, voeding, winterslaap en voortplanting, 
maar waar het op aan komt, nl. de manier waar-
op men de dieren in een terrarium moet verzor-
gen en hoe dit moet zijn ingericht, vinden wij 

niet vermeld, hoewel de tltel van het boek dit 
doet vermoeden. De zwart-wit tekeningen zijn 
minder geslaagd: overigens Is de typografische 
verzorglng keurig. 

J. TH. TER HORST. 
Inbinden jaargang 10 
Zoals telken jare gebrulkelijk kan jaargang 10, 
met index en titelblad, worden toegezonden aan 
de heer A. T. Reijst, Hoogstraat 47 te Koog aan 
de Zaan, om collecticf te worden Ingebonden. 
Alles geschiedt in dezelfde prima uitvoering als 
vorige Jaren, dus In zwart llnnen met in de rug 
gestempeld In vergulde letters en cijfers ,.Lacerta 
X". Prijs nog steeds slechts / 3,—, inclusief franco 
terugzenden!! 
De jaargang moet goed vcrpakt en voldoende ge-
frankeerd aan de heer Reijst worden toegezon-
den onder gelljktljdige storting van / 3,— op zijn 
prlve-rekentng No. 310551. Inzenden v66r 1 No-
vember! 
Index 
Met dit nummer besluiten wij de lOe jaargang. 
De Index is bijgevoegd. Voor het vervaardlgen 
hiervan, hetwelk geschiedde door ons lid de heer 
G. Uiterdijk, betuigen wij onze gewaardeerde 
dank. Mevrouw H. Alberts-Reijst tekende het 
titelblad, waarvoor ook onze hartelljke dank. 

Derde aanvulling op onze ledenlijst 
In aansluiting aan de tweede aanvulling op onze 
gestencilde ledenlijst per 30 Juni 1951 (gepubli-
ceerd In No. 5 van deze Jaargang) geven wij hier-
onder de volgende mutaties: 
Nieuwe leden: 
P. A. Jansen, Blarlcumsepleln 29, 's-Gravenhage. 
G. C. Goddijn. Klimopstraat 100, 's-Gravenhage. 
G. Kruisinga, Koorstraat 59, Alkmaar. 
J. M. H. Martens, Overakkerstraat 154, Breda. 
H. E. HUbener, Niklasstrasse 68, Berlln-Schlach-
tensee (1), Duitsland. 
G. P. zur Kleinsmiede, B 20 H, Dlepenveen. 
E. Ch. P. Geerlings, Slriusstraat 39, Haarlem. 
H. L. C. van Erp, Aartshertogcnlaan 179, 's-Her-
togenbosch. 
Hakan Stenram, Stortorget 3, Malmo (Zweden). 
Mevr. M. W. P. J. Metaal-Nogarede, P. Potter-
laan 15. Rijswijk Z.H. 
L. Dijkshoorn, Polderweg 256, Schiedam. 
H. W. M. v. d. Vleuten, Dorpsstraat 39, Mierlo 
(N.B.). 
Vereniging ..Vrienden der Natuur", Seer. G. J. 
v. d. Burgt Jr., Hertog-Reinoudslngel 134, Venlo. 
J. J. A. Mol, Amstelstraat 19 IV. Amsterdam. 
N.V. Standaard-Boekhandel, Huidevettersstraat 59, 
Antwerpen, Belgie. 
H. Roskam, c/o Netherlands Embassy. Washington 
9 DC, Verenigde Staten. 
Sebastian Bolle, Casllla de Correo 4974, Buenos 
Aires, Argentinie. 
H. A. van der Velden, Stationsstraat 6, Rijen 
(N.B). 
P. J. de Goede, Essenburgsingel 147 B, Rotter-
dam-West. 
J. J. Brehm, Josef Israelskade 60II, Amsterdam-
Zuld. 
C. A. P. W. Slcherer, Burg. Btinhofflaan 2, Tlel. 
G. Scholten, Zandweg 39, Maarssen 
en per 1 October 1952: 
A. van het Hoofd. Dlepcnbrockweg 52, Dordrecht. 
Afgevoerd (opgezegd per 30-9-1952): 
J. Cozak, Westerkade 73, Gouda. 

M. J. Karman, Jan OverdiJkstraat 49, Zuilen. 
W. van Leeuwcn, West Nieuwland 71, Vlaar-
dingen. 
G. J. Lorlst, Haarl. Houttuinen 681. Amsterdam. 
J. R. X. Los, Johan van Oldenbarneveltlaan 42, 
's-Gravenhage. 
A. J. Meljer, Amalla van Solmsstraat 1, Gro-
ningen. 
C. H. Munnig Schmidt, Vaartweg 95, Hilversum. 
A. Smlt, Verlengde Hoflaan 135, Arnhem. 
C. Sundermann, Waverstraat 441, Amsterdam-Z. 
Frank de Vrles, Rlbesstraat 120, 's-Gravenhage. 
B. Wezeman, H. 80, Oostwold (Gr.). 
Door het bestuur afgevoerd wegens wanbetaling: 
F. C. Dubois, Cornells Krusemanstraat 8a, Ara-
sterdam-Zuld. 
M. R. de Hllster, Hendrik de Keijserlaan 10, Hil-
versum. 
Jac. van Houwelingen, Beukestraat 20, Vlaar-
dingen. 
P. J. van Huffel, p.a. Oude Bathmenseweg 36, 
Deventer. 
Jos Ornstein, Nygaardsgt. 42, Frederikstad, Noor-
wegen. 
Aquariumver. ..Psettus", Hilversum. 
le Openbare Lagere Montessorischool, Corellis-
straat 1, Amsterdam-Zuid. 
L. Zeeman, Dr Schaepmanstraat 31, Haarlem. 
Het afvoeren van deze wanbetalers heeft eerst 
plaats gevonden na diverse vruchteloze pogingen 
om de achterstalllge contributie binnen te krijgen. 
Voorts wordt men verzocht de volgende wijzi-
gingen aan te brengen: 
G. Uiterdijk, Zeist: thans p.a. 32, Rue Marechal 
Gallleni, Le Havre, S. Inf., Frankrijk. 
H. R. P. Ligtenberg, Breda: thans 13, Ross Street, 
Wellington E.3, New Zealand. 
S. B. W. Voortman, Zaandljk: thans Hofwijck-
straat 33, Voorburg c/.ll.i. 
B. Verbrugge, Rotterdam (penningmeester der 
vereniging): thans Aronskelkstraat 43 B, Rotter-
dam. 
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