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Op zoek naar pipa's in Suriname, 
door ft. A. L. Menne, Den Haag 

Het heeft enige tijd geduurd eer ik verblijl-
plaatsen van pipa's ontdekte. Aanvankelijk 
was ik van mening dat zij dicht bij Para-
maribo niet meer zouden voorkomen en 
dus zocht ik het dier steeds op een flinke 
afstand van de hoofdstad, zoals in de 
merkwaardige wildernissen en moerassen 
van de ritsen -1) van de kustgebieden, en 
in de kreken en poelen op de verlaten 
koffie- en cacaoplantages langs de Suri-
name-rivier. Wel kwam ik op die tochten 
allerlei andere amphibieen en reptielen 
tegen, welker ontdekking dan natuurlijk 
telkens een sensatie gaf — maar geen 
pipa's. 
Een tocht, die op herpetologisch gebied 
aardig wat opleverde, was o.a. die over 
„de weg naar zee", welke een tiental kilo-
meters westelijk van Paramaribo begint, 
een eind voorbij „Kwatta", de nederzet-
ting van de afstammelingen der Hollandse 
boeren, die een euw geleden emigreerden. 
Bedoelde weg is min of meer een attractie, 
omdat men practisch van de hoofdstad uit 
slechts via de Suriname-rivier de zee kan 
bereiken 2). Langs deze „weg naar zee" 
kan men alleen in 't hartje van de Grote 
Droge Tijd tot aan zee doordringen. Ge-
durende 't grootste deel van het jaar is 
hij gei'nundeerd. Met een auto was alleen 
het eerste deel van het smalle weggetje 
berijdbaar. Bij de laatste woning parkeer-
den wij de auto en strompelden verder 
over een aaneenschakeling van diepe 
modderpoelen, waarover wij soms eerst de 
grote bladeren van de kokospalm moesten 

De heer Menne met de Tiliqua waarover de heer 
Lelker In dit nummer verder spreekt. 

leggen om niet in het slijk weggezogen te 
worden. Hoe dichter wij bij zee kwamen, 
hoe eenzamer de streek werd en hoe meer 
dieren zich lieten zien, maar ook hoe meer 
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bos-muskieten ons belaagden, en dit was 
op z'n hevigst in de zone der mangrove-
bossen. Een luid zoemende wolk achter-
volgde ons overal. Bleven wij niet heftig 
in beweging, dan begonnen zij direct op 
alle lichaamsdelen te zuigen. Zij staken 
gemakkelijk door de dunne tropenkleren 
heen. Op het strand, in de voile zon, raak-
ten wij hen dan pas kwijt. 
Gelukkig zijn deze dag-muskieten onge-
vaarlijk: de malaria-muskiet vliegt alleen 
wanneer het donker is. 
De dieren, die wij gewoonlijk op zulke 
excursies waarnamen, waren o.a.: grote 
wit-zwart-oranje ijsvogels, vluchten pape-
gaaien of parkieten, lichtbruine water-
hoentjes, pijlsnelle kolibrietjes in prachtige 
kleuren, dwergduifjes, gele tiranvogels 
(„Grietjebie's"), roofvogels, als grijze bui-
zerds en zwarte gieren, een enkele luiaard 
in de bomen (ik zag er eenmaal een met 
jong aan de borst geklemd) en vaak een 
dwergmiereneter (ook een boomdier) of 
een boomstekelvarken. Soms sprong een 
troep alleraardigste doodskopaapjes door 
het geboomte, terwijl wij in de verte dik-
wijls de concerten der brul-apen hoorden. 
Langs de kust namen wij wel vluchten 
scharlaken-ibissen waar. 
Jonge kaaimannetjes (Caiman sclerops), 
die onopgemerkt op boomstronken in het 
moeras zaten, lieten zich onverwacht met 
een plons in het water vallen. Sprong er 
een grote vis boven het water uit, dan 
dachten wij natuurlijk onwillekeurig het 
eerst aan een kaaiman. 
In deze streek nam ik ook voor het eerst 
„Sapacara's (Tejoe-hagedis, Tupinambis 
tegulxin L.) waar. Deze grote, glanzend 
zwarte, geel gestippelde, dieren schoten 
soms over de weg heen of scharreWen in 
het struikgewas langs de kreken en moe-
rassen, waarbij zij zich altijd verraadden 
door de vele dorre bladeren. De "o alge-
mene Surinaamse hagedis, Ameiva ameiva, 
zagen wij letterlijk overal: deze komt zelfs 
in de buitenwijken van Paramaribo in het 
gras langs de wegen voor. Het kleine ren-
hagedisje, Cnemldophorus lemniscatus, zag 
ik meer op drogere bosgiond. Ontzettend 
vlug zijn deze in de tropenhitte. Ik heb er 
nooit een kunnen bemachtigen. De gewone 
leguaan, Iguana iguana, komt ook zeer 
algemeen voor. Zit hij doodstil tussen de 
boombladeren, dan is hi) moeilijk te ont-
dekken. De kleine Surinaamse jongens 
hebben een leguaan direct in de gaten en 
beschieten hem dan met katapulten, of 
schudden de takken van de boom. Men 
eet deze dieren veel in Suriname en het 
vlees smaakt als kip. De inboorlingen leur-
den vaak langs de huizen met een pak 
samengebonden zielige nog levende le-
guanen op hun rug . . . 
Ook de Woudschildpad, Testudo denticu-
lata L., komt men in het bos nog al eens 
tegen, echter niet dicht bij de bewoonde 
streken. De Matamata (Franjeschildpad, 

Chelus iimbriata) heb ik tevergeefs ge-
zocht. Deze komt waarschijnlijk in Neder-
lands Guyana niet voor, wel in het 
binnenland van Frans Guyana. In Artis 
heeft men geregeld dit interessante dier. 
Slangen zijn er in Suriname veel. De 
gevaarlijke gifslangen, als de „Bushmaster" 
(Lachesis muta) en de Zuid-Amerikaanse 
Ratelslang, Crotalus terriiicus komen dicht 
bij Paramaribo niet of zelden voor, doch 
wel in weinig bewoonde gebieden. De 
prachtige, niet-giftige Boa constrictor. 
Constrictor constrictor, evenwel, komt zelfs 
aan de rand van de hooldstad voor. Ik 
vond daar jonge exemplaren op een oud 
kerkhof. Een onschuldig dier in zijn jeugd, 
maar een krachtige tegenstander in vol-
wassen staat. Vooral de mannetjes zijn 
agressief. Een volwassen wijfje, door mij 
naar de Diergaarde in Rotterdam gezon-
den, bracht daar zeventien jongen ter 
wereld, waarmee men veel succes oogstte. 
In een fietsenzaak in Paramaribo ontdekte 
ik eens een zeer jonge boa constrictor, die 
door de zoon in een fles gehouden werd. 
Het diertje kreeg nu en dan wat wor-
men (1), en kon zich bijna niet verroeien. 
Het had er al twee maanden in gezeten. 
Ik kocht het, en als ik me niet vergis, 
voegde ik het bij een zending voor Lacerta. 
Andere door mij waargenomen slangen zijn 
de Geelstaartslang, de Groene Zweepslang 
(Dryophis Catesbyi), kleine bonte, meest 
roodbruine addertjes, etc. En niet te ver-
geten de Anaconda (Waterboa, Eunectes 
murinus), die ik naar verschillende dieren-
tuinen verzond. 
Bulo marinus vindt men ook overal, als 
men de schuilplaatsen maar kent. Ik vond 
eens 42 stuks van deze reuzepadden bij 
elkaar in een oude stal nabij de boerderij 
van een Hollands kolonist. Boomkikkers 
laten zich overal in allerlei toonaarden 
horen, maar zijn moeilijk te ontdekken. Ik 
zag een grote soort (met zware stem) vlak 
bij mijn huis, vermoedelijk Hyla maxima 
(doet veel aan Hyla septentrionalis den-
ken), en verder hele kleine grasgroene. 
Ik ben echter van mijn onderwerp afge-
raakt en zal nu van mijn eerste ontmoeting 
met de pipa verhalen. Ik was het „Mango-
pad" achter de Cultuuituin opgefietst, even 
buiten Paramaribo en scharrelde daar wat 
tussen kleine landbouwgrondjes, speciaal 
uitkijkend naar vlinders en bladwantsen. 
Het was een warme ochtend. Ik was blij 
wanneer ik even in de schaduw van een 
hoge „cancantrie" kon uitblazen en dan 
genoot ik van net zuchtje van de noord-
oosterpassaat — welke altijd nog wel ver-
koeling brengt. Ik kwam bij een dichtbe-
groelde poel, keek daar natuurlijk 
automatisch in en zag ineens nabij een 
bosje mokko-mokkoplanten twee pipa's, 
doodstil liggend even onder het waterop-
pervlak. Met een ruk schoten zij een 
ogenblik later de diepte in. Hoe ik ook 
met mijn net schepte, ik bemachtigde er 
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geen. De poel bleek diep en modderig. 
Ik keerde nog eens terug, maar zag niets 
meer. Naderhand, in ondiep water, had ik 
meer succes. Ik maakte intussen bekend, 
dat ik pipa's verzamelde. Dit had tot ge-
volg, dat op een avond een Surinaamse 
klein-landbouwer met een zak op de fiefs 
binnen kwam rijden. Pipa's! Wat een 
methode om deze tengere dieren in een 
aardappelzak te vervoerenl Het waren er 
49 en enkele hadden erg geleden. Bij onze 
woning was een geweldige regenbak, 
waarin ik ze voorlopig deponeerde. Velen 
ervan verzond ik naar Nederland, de rest 
liet ik vrij. Ook deze waren even buiten 
de stad gevangen. 
Voor hen, die de broedmethode van dit 
hoogst merkwaardige dier niet kennen, zij 
gereleveerd, dat het wijfje door middei 
van een vliezige legbuis, daarbij krachtig 
geholpen door het mannetje, de eieren — 
gemiddeld 75 in getal — op haar rug af-
zet. In de rughuid zijn kuiltjes ontstaan, 
in elk waarvan een ei wordt geschoven. 
Deze kuiltjes worden dan nog dieper en 
groeien dicht door middel van een spe-
ciaal lid (waarschijnlijk is dit het over-
blijfsel van een vliesje, dat oorspronkelijk 

Nogmaals Tiliqua Gigas 
door D. 

Met een enkel woord zou ik gaarne nog 
ingaan op het commentaar van de heer 
Van Iersel op mijn artikeltje van April 1952 
(jaargang 10, no. 7). De verbindingen met 
Nieuw-Guinea zijn helaas nog van die aard 
dat ik het eerst kort geleden onder ogen 
kreeg. 
De heer Van Iersel vertaalf de uitspraak 
van A. Loveridge: „It cannot be stated too 
emphatically that no lizard throughout the 
Pacific is poisonous" met „Niet te nadruk-
kelijk kan worden beweerd enz." en be-
schouwt deze vertaling terecht als zijnde 
geen ondersteuning voor mijn bewering, 
dat er geen giftige hagedissen in de 
Pacific voorkomen. 
Echter moet ik de heer van Iersel er wel 
opmerkzaam op maken dat zijn vertaling 
fout is. Er staat „Niet nadrukkelijk genoeg 
kan worden beweerd enz." en dat vormt 
toch wel de meest positieve uitspraak, die 
men zich wensen kan. 
Wat de mogelijkheid van secundaire in-
iectie van een beet betreft of de mogelijk-
heid van giftige rottingsproducten bij het 
eten van dood aas , dit staat wel vast bij 
de waraan en wordt door sommigen ook 

het ei omringde). De eieren zijn nu veilig 
opgeborgen in een celletje en zij ontwik-
kelen zich daarin tot kleine padjes. Deze 
jongen hebben echter bij het uitkomen nog 
kleine kieuwen en een zeer klein zwem-
staartje. De voedselvoorziening in de cellen 
geschiedt doordat de wand van de kuiltjes 
een slijmige stof afscheidt. Het voedsel in 
de eitjes is namelijk onvoldoende. Een 
niet-zoogdier derhalve, dat zijn jongen 
vanuit zijn lichaam van voedsel voorziet. 
Ook dit is al weer merkwaardig. 
De pipa, Pipa Americana, een tongloos 
amphibie, komt alleen voor in het Noord-
Oostelijk deel van Zuid-Amerika. Het leidt 
volkomen een bestaan van waterdier en 
verschuilt zich graag in modder of rotte 
bladeren. Als aquariumbewoner is het een 
saai dier, maar desondanks toch zeer ge-
wild om zijn merkwaardige leefwijze. 

J) ,,Hltsen" zijn hoger gelegen zand-met-
schelpen-wallen (oude, natuurlijke zandbanken, 
bedekt met bosgrond), in series evenwljdlg lopend 
met de kust. Ze zijn weelderig begroeid. Tussen 
de ritsen bevinden zich moerassen, vol bloeiende 
waterplanten. als waterhyacinten, waterlelles, 
lotus, enz. Een landschap van rijke afwissellng 
dus. 
-) Althans in 1948 was dit nog zo. 

L. Lciker, Seroei (NieuvV-Guinea) 

aangenomen bij de Tiliqua, hoewel ik 
hiervan nooit iets gemerkt heb, terwijl de 
Tiliqua toch zeer algemeen is verspreid. 
In mijn andere verhaaltje over hagedissen 
heb ik deze mogelijkheid ook genoemd, 
doch dat is m.i. geen reden om een hage-
dis giftig te noemen. Ook onze kampong-
honden eten alles wat ze krijgen kunnen, 
doch daarom wordt nog niet van „giftige 
honden" gesproken. 
Dat de theoretische mogelijkheid bestaat 
dat er nog eens een zeldzame, werkelijk 
giftige hagedis in de Pacific gevonden zal 
worden, beaam ik. Waarschijnlijk is het 
niet, en aanwijzingen dat er giftige, nog 
niet gedetermineerde hagedissen zijn, zijn 
er niet. Het lijkt mij derhalve verantwoord 
van deze realiteit uit te gaan en voor de 
practijk van het leven hier vast te houden 
aan mijn vertaling van Loveridge. Een 
tweede factor hierbij is dat alleen een 100% 
positieve uitspraak een deel van de onno-
dige vrees bij velen vermag weg te nemen 
en daarmede zijn zowel de dieren zelf, 
als de mens, die profiteert van het nut 
van insecteneters, gebaat. 
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wAaRneminqen aan de Chinese wateRSAlanundeR 
(cynops chmensis quay), 

6OOR j . th. tec hopst, ben haaq 

Op 17 September 1949 arriveerde uit Hong-
Kong een luchtpostzending, welke zes 
stuks Chinese watersalamanders (Cynops 
chinensis Gray) bleek te bevatten. Ik had 
deze salamanders aangevraagd bij een 
mijner relaties, de Engelse amateur-
herpetoloog J. D. Romer, die in Hong-Kong 
werkzaam was bij de gezondheidsdienst. 
Deze heer heeft in de tijd, die hij daar 
heeft gewerkt, belangrijke gegevens over 
deze soort kunnen verzamelen en zijn 
waarnemingen en ervaringen heeit hij ver-
werkt in een artikel, opgenomen in 
jaargang 1951 van het Amerikaanse 
herpetologische tijdschrift „Copeia" (in 
onze bibliotheek onder no. 232 opgenomen). 
Aan de hand van zijn mededelingen en 
mijn eigen ervaringen kan ik over deze 
watersalamander, die, naar ik meen, nog 
niet eerder in ons land werd ingevoerd, 
het volgende berichten. 
Na het uitpakken der zending bleek 
helaas, dat een Q de zevendaagse lucht-
reis niet had overleefd, terwijl een O in 
stervende staat verkeerde, welk dier dan 
ook prompt na enige uren overleed. Er 
bleven dus twee stel over, waarvan een 
paar in zeer desolate toestand verkeerde, 
zodat ik het ergste vreesde. De dieren 
werden in een klein aquarium, hoofdza-
kelijk beplant mei Canadese waterpest, 
gezet en gelukkig ging alles goed en 
bleven de vier salamanders in leven. Een 
bijkomende gelukkige omstandigheid was, 
dat de maanden September en October 
ongelooflijk mooi en warm waren, zodat 
de salamanders op verhaal konden komen 
en acclimatiseren. 

In November aten ze nog regelmatig rode 
muggenlarven en al en toe een regen-
worm. Een zeer zachte winter volgde en 
op 14 Januari 1950 vraten een O en een 9 
exemplaar ieder nog een worm. Gedurende 
de winter bleven de salamanders in het 
water, af en toe verpozing zoekend op het 
stukje sierkurk, dat als een eiland je op de 
oppervlakte dreef. 
Wel bemerkte ik zo nu en dan bij enkele 
exemplaren vreemde gedragingen. 
Zo zag ik in het voorjaar 1950 een C\ dat 
doodstil op het kurkeiland lag, een zeer 
stijve houding aannemen met enigszins 
krampachtig ingetrokken poten en inge-
zonken ogen en het leek precies, alsof het 
dier elk ogenblik kon doodgaan. Na enige 
tijd nam hij echter een normale houding 
aan. 
Beschrijving. 
De fraaie tekening van ons lid de heer 
J. Riedijk, laat heel duidelijk de vorm en 

tekening van deze watersalamander zien. 
De gemiddelde lengte van de CF exempla-
ren bedraagt 120 mm en die van de 9 
133]A mm. Het verschil in sexe is direct te 
zien, want evenals dit bij sommige andere 
salamanders het geval is, zijn de cloaca-
lippen van de CO, althans gedurende een 
deel van het jaar, aanmerkelijk meer ge-
zwollen dan bij de 9 Q het geval is. 
De kleur van de door mij ontvangen exem-
plaren was aan de rugzijde donker oliji-
groen-overlopend in donkerbruin met een 
flauw oranje gekleurde rugzoom; de buik-
zijde was zwart- tot blauwachtig met 
onregelmatige, ongelijke oranje vlekken, 
welke vlekken verspreid waren over kin, 
keel, borst en buik; de onderste rand van 
de staart was eveneens oranje aekleurd, 
terwijl de staart zelf weer de kleur had 
als hierboven beschreven voor de rug. 
De C O hadden een bleke laterale band 
op de staart, varierend in breedte en 
intensiteit. 
Biotoop. 
Uit de beschrijving van Romer (zowel als 
uit die van de biologen Clifford H. Pope 
en Alice M. Boring), mogen wij aannemen, 
dat deze watersalamander stromend 
water (rivieren en riviertjes) bewoont en 
niet gezocht moet worden in vijvers of 
andere stilstaande wateren. Exacte gege-
vens vindt men in de publicatie van 
Romer ' ) . Hierin kan men ook de aard der 
vindplaatsen in de kolonie Hong-Kong 
vinden, die, resumerend, daarop neerko-
men, dat Cynops chinensis daar bij voor-
keur ondiepe en niet te sterk stromende 
riviertjes in heuvels van 250-500 mtr hoogte 
bewoont, waarin hij bescherming kan 
zoeken tegen de stroom achter de talrijke 
steenen, in grootte varierend van kiezels 
tot flinke keien, alsmede in de water-
planten. 
Het aizetten van de eieren. 
Op 5 Maart 1950 ontdekte ik in de water-
planten het eerst ei, dat al in een verge-
vorderd stadium verkeerde. Op 12 Maart 
waren er a l . drie stuks, waarvan er 6en 
slechts enkele uren geleden moest zijn 
afgezet. De eieren waren vrij groot. Het 
embryo was ongeveer 3 mm in doorsnede, 
donker van kleur, zo tegen bruin-zwart. 
Om de dooier zat een gelatineuze laag, 
die op zijn beurt weer was omgeven door 
een soortgelijke buitenste wand, van naar 
schatting 5 a 6 mm doorsnede. 
Het kleine aquarium werd inmiddels ver-
plaatst naar een iets koelere standplaats 
en vanaf dat moment volgden er steeds 
eieren. Op 23 Maart telde ik in totaal acht, 
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op 7 April dertien stuks. Op die dag 
plaatste ik tien eieren in een apart bakje. 
Op 10 April waren er in totaal 23, op 
18 April 25, op 30 April 27 stuks. 
Op deze dag kon ik toevallig het afzetten 
van de eieren zelf waamemen. Het ge-
schiedde in water met een temperatuur 
van 14° C. Met de staart omhoog, de achter-
poten in de bekende houding (zoals b.v. 
Triturus cristatus dit bij het ei-afzetten kan 
doen) werden de eitjes aan de waterplan-
ten bevestigd. 
De twee stuks die ik zag afzetten en be-
vestigen, hadden aanvankelijk een lang-
werpige vorm, waren zeer doorzichtig, 
althans wat de twee buitenste gelatineuze 
lagen betrof, met een geelbruin embryo 
met een witachtige vlek erop. 
Op 7 Mei zag ik de eerste larve in het 
aquarium. 
Het was een vrij grote larve, plat, dik, met 
een dun staartje, en hij bleef uren lang 
op de bodem liggen. Helaas ging dit larfje 
op 10 Mei d.a.v. dood, maar inmiddels was 
een tweede larve uitgekomen, waarlijk een 
fraai diertje, flink groot, donkerbruin tot 
zwart van kleur, twee voorpootjes. Het dier 
had een prachtige goudgele iris, waarbij 
door iris en pupil een horizontale zwarte 
streep liep en, wat mij het meeste opviel, 
het dier had bijna witte, uitwendige 
kieuwen. 
Deze witachtige kieuwen onderscheiden 
het diertje direct van alle andere soorten 
larven van watersalamanders, die ik tot 
nu toe had gekweekt. Het larije was 13 mm 
lang. 
Ook waren er achterpootjes aanwezig, 
doch deze waren nog niet geheel ont-
wikkeld. 
Direct ging het eten van de spaarzaam 
toegediende micro-aaltjes. Door plotseling 
ingetreden warmte kwamen op 12 Mei, bij 
een watertemperatuur van 22—23° C. weer 
zes larven uit, zodat er toen zeven stuks 
in leven waren. Bij deze exemplaren con-
stateerde ik ook lichter gekleurde dieren 
met een wit vlekje aan de bek. 
Op 14 Mei waren er negen larven, terwijl 
de temperatuur van het water was geste-
gen tot 26° C. Dit was voor mij reden om 
het bakje een koelere plaats te geven. 
Niettemin bleken de larven successievelijk 
aan een mij onbekende oorzaak dood te 

In Januari van dit jaar (1951) ben ik ver-
huisd. De kelder in de nieuwbouw sloeg 
nog aan alle kanten uit van het vocht. 
Waarheen met het gedierte? Het hele 
stelletje kistjes werd op een voorvliering 
geplaatst en ik nam mij voor, zo nodig in 
de kamer er naast te stoken en de tussen-
deur open te laten staan. Door de zachte 
winter werd dit overbodig. 

gaan en op 27 Mei waren er nog maar 
twee in leven. 
En zo ging het voort. Op 5 Juni waren er 
enkele bijgekomen en op 13 Juni gingen 
er weer een paar dood, met als eind-
resultaat dat ik er zegge en schrijve een 
levend overhield. Dat was het grootste en 
vermoedelijk het sterkste dier. 
Uiteindelijk is ook deze larve op 12 October 
gestorven, naar ik vermoed door ver-
drinking. 
Met mijn volwassen exemplaren heb ik 
ook niet veel succes gehad. 11 Augustus 
stierf het eerste dier, een 9 , op 24 Februari 
1951 weer een, beiden vermoedelijk omdat 
ze niet door hun vervelling konden komen 
en op 8 April ging het laatste exemplaar 
dood, met als vermoedelijk oorzaak ver-
drinking, doordat het verstrikt geraakt was 
in een dot draadalg. Maar ik nam ook 
waar, dat in een holle aan de linkervoor-
poot een open plek aanwezig was. Nu de 
heer Romer niet meer in Hong-Kong woon-
achtig is, is hiermede natuurlijk ook de 
mogelijkheid uitgesloten nieuwe exempla-
ren te laten komen om het nog eens — 
maar dan beter — te proberen. 
Later sprak ik ons lid, de heer van Oyen, 
over het successievelijk doodgaan van alle 
larven, die als vermoedelijke oorzaak de 
pH van het water opgaf, welke sterling 
niet vreemd is, want door de overvolle 
beplanting met waterpest en de daardoor 
ontstane oververzadiging met zuurstol op 
zonnige dagen, kan het water een zodanige 
hoge pH-graad hebben gekregen, dat het 
leven van de larven hierdoor in gevaar 
is gekomen -). 
Aan de heer Riedijk, die de mooie tekening 
maakte, betuig ik hierbij mijn dank, en 
natuurlijk aan de schenker der dieren, de 
heer Romer. Mochten er leden in onze ver-
eniging zijn, die vrienden of bekenden 
hebben in de kolonie Hong-Kong of zee-
varende vrienden, die daar wel eens ko-
men, laat ze dan eens enkele exemplaren 
kopen bij een der plaatselijke handelaren, 
opdat wij deze voor Nederland nog onbe-
kende soort kunnen proberen verder te 
kweken. 

i) „Copeia 1951". 
-) Onze voorzltter, de heer van Oyen, wljdt hier-
aan een artikel In het volgend nummer. 

Veel eerder dan andere jaren werd het 
gedierte echter wakker door de onder het 
schuine dak heersende middagwarmte in 
het vroege voorjaar, al hadden wij nog 
telkens nachtvorsten. Reeds op 6 Maart 
hoorde ik een rugstreeppadje kwaken, 
ik moest echter voor een paar dagen uit 
de stad. Pas 13 Maart kon ik de dieren 
uit de winterslaap halen. Ik vond in de kist 
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der 9 vuursalamanders 22 dode jongen in 
een leeggeplenst waterbakje. Of deze van 
het oude 9 of van de vierjarigen afkom-
stig waren, viel niet met zekerheid uit te 
maken. Ik vermoed het laatste, omdat zij 
kleiner waren dan in de vorige jaren en 
sommigen zelfs onvolgroeid. Diezelfde dag 
kwamen bij het oude 9 , zowel als bij de 
jongen nog meerdere geboortes, de laat-
sten alle kleiner dan van het moederdier 
en met veel onrijpe eieren. 
Sinds hun tweede jaar zitten mijn jonge 
dieren bij het oudere paar in een terrarium 
van 60 x 40 x 40 cm, samen tien stuks. 
Nu beschrijft Dr Lodewijks in „Natuur, thuis 
en buiten", biz. 81, hoe jonge maanvissen 
soms te vroeg tot paring komen, doordat 
zij met de rijpere mannetjes in een te 
kleine ruimte samen zijn. Zou het kunnen, 
dat mijn jonge 9 vuursalamanders ook te 
vroeg paarden? Ik zag ze in copula zowel 

Deze skink, Eumeces skiltonianus skilto-
nianus B & G, heeft tot nog toe geen 
Nederlandse naam. Het meest opvallend 
is de helderblauwe staart van de manne-
lijke exemplaren; hun lichaam is donker 
gekleurd met vier lichte strepen. Zowel bij 
de oudere als bij de jonge mannetjes is 
de lichaamstekening zeer opvallend en het 
dier oefent dan ook een grote aantrek-
kingskracht uit, zowel op leken als op 
liefhebbers. De wijfjes vertonen een bedui-
dend mindere kleurenrijkdom: meestal 
hebben zij slechts enkele blauwe vlekjes 
op de staart, een zwakke lichaamstekening 
en een vale kleur. Deze vale kleur bestaat 
practisch het hele jaar, zelfs in de paartijd. 
De wijfjes zijn het grootst: zij kunnen onge-
veer een lengte van 16 cm bereiken; de 
mannetjes daarentegen worden ongeveer 
14 cm lang. Bij beide gaat er voor de 
staart ongeveer 9 a 10 cm al, waaruit dus 
blijkt dat deze meer dan de helft van de 
totale lengte uitmaakt. Deze skinks houden 
er de eigenaardige gewoonte op na om 
— als zij vluchten — hun staarten krachtig 
heen en weer te bewegen, alsof zij daar de 
aandacht op willen vestigen, 
De eieren, waarvan er meestal niet meer 
dan vijf stuks in een holletje aanwezig zijn, 
hebben een witte kleur en een leerachtige 
schaal. Zij zijn 15—16 mm lang en 9—10 
mm breed. De pas uitgekomen jonge skinks 
zijn ongeveer 6 cm lang. Uit onderzoe-
kingen is komen vast te staan, dat de 
embryo's gedurende de laatste paar weken 
van hun ontwikkeling ongeveer een milli-
meter per dag groeien. 
Hun natuurlijke omgeving bestaat uit een 

met hun vader als met hun broertje. Ol 
EOU het reeds na een generatie inteelt zijn? 
Bij de jongen, die ik door de vierjarige 
dieren zag werpen, waren enige zeer lichte 
exemplaren, terwijl bij het oudere 9 een 
albino met rode oogjes geboren werd. Het 
oudere 9 zag ik niet alleen met de oudere 
Cf, maar ook met haar zoon paren. De 
lichte kleur zou bij gevolg van deze laatste 
kunnen zijn. 
De arme albino was een ongeluk. Hij had 
een spitse kop, de twee ogen stonden veel 
te dicht bij elkaar en, net als de kleine 
mond, onder aan de kop. Dit laatste was 
vermoedelijk de oorzaak, dat het diertje 
dikwijls met de buik naar boven dreef 
of zwom. Ik heb het diertje nooit zien 
eten, ook zag ik het voer niet verminderen 
in zijn prive-verblijf. Toch heeft dit onge-
luk zonder voer nog een week geleefd. 

rotsachtige bodem, begroeid met laag 
eikenhout, salie en lage jeneverbesstruiken. 
Vaak bevinden de holletjes zich aan de 
onderzijde van op het Zuiden gelegen hel-
lingen van lage heuvels. Het terrarium, 
waarin men hen zou willen houden, moet 
derhalve dienovereenkomstig worden inge-
richt. De bodemgrond moet dus bestaan 
uit losse aarde, waardoor een aantal min 
of meer grote stenen gemengd is. Veld-
salie is uitstekend in het terrarium te 
planten; het bereikt een hoogte van 30—60 
cm en bloeit met aardige blauwe 
bloempjes. Een aantal jonge eikjes (zo van 
een 15—20 cm hoog) kan men in ieder bos 
vinden en anders kan men ze bijv. in 
bloempotten in de tuin kweken, door in 
iedere pot een eikel te stoppen. Jenever-
besboompjes (Juniperus) zullen meer moei-
lijkheden geven, tenzij men zeer jonge 
exemplaren kan bemachtigen. Het is mij 
echter onbekend of deze in een terrarium 
willen groeien. Door de jonge eikjes van 
tijd tot tijd voorzichtig te snoeien, kan men 
vrij aardig het beeld van een bosje eiken-
hakhout verwezenlijken, althans indien men 
de eikjes zoveel mogelijk vlak bij elkaar 
plant. 
Hoe zien nu de holletjes van deze skinks 
er uit? Allereerst zij hierbij opgemerkt dat 
de mannetjes en wijfjes — vooral in de 
tijd dat er jonge skinks geboren moeten 
worden of reeds geboren zijn — gesepa-
reerd leven, m.a.w. het mannetje leeft 
apart. De wijfjes graven een meer of min-
der lange gang naar het eigenlijke holle-
tje, dat soms vrij diep onder de grond ligt. 
Zo trof de Amerikaanse onderzoeker Tan-

Een skink, die haar eieren bewaakt, 
door Q. Uiterdijk, Le Havre 
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ner een aantal holletjes aan op ongeveer 
20 cm diepte. De holletjes schijnen sterk 
in grootte te verschillen. Genoemde onder-
zoeker geeft maten op, varierend van 
6H—9 cm breed en van lYi—A cm hoog. 
Elk holletje ligt onder een of meer stenen, 
terwijl de toegangsweg vaak onder nog 
andere stenen doorloopt. De mannetjes 
graven wel een gangetje, doch hebben 
blijkbaar geen behoefte aan een grotere 
ruimte aan het einde daarvan. Meestal is 
het mannetje onder in het gangetje te 
vinden. 
De wijfjes deponeren hun eieren op de 
bodem van het holletje; de eieren zijn bijna 
nooit bedekt. Meestal ligt er een aan-
tal holletjes vrij dicht bij elkaar en in ieder 
daarvan huist een wijfje met een aantal 
eieren of jongen. 
Het nu volgende is de verklaring van het 
opschrift van dit artikel. De wijfjes verde-
digen hun kroost en eieren namelijk „met 
hand en tand". Zelfs indien men de stenen 
— waaronder het holletje ligt — oplicht en 
derhalve het nestje verstoort, verlaat zij 
hen niet. Slechts enkele gaan er vandoor 
als men aan de eieren of jongen komt, 
doch zij komen steevast na enige tijd weer 
terug. 
Tanner beschrijft een wijfje, dat ieder 
voorwerp dat in het holletje gebracht werd, 
energiek aanviel. De onderzoeker wilde 
de eieren uit het nestje halen om eens te 
zien, hoever zij reeds ontwikkeld waren. 
Hij gebruikte daartoe een stokje, dat hij 
in het hoi stak. Onmiddellijk viel het 

De grote stam der geleedpotige dieren 
(Aithropoda) wordt in vier Superklassen 
verdeeld: Trilobieten, Crustaceeen (kreef-
ten e.d.), Arachniden (spinachtigen) en 
Antennata (sprietdragers). 
De Antennata omvatten twee klassen: 
Myriopoda (duizendpoten) en Insecta. 
Van alle geleedpotigen zijn de duizend-
poten dus het nauwste verwant aan de 
insecten. Deze twee klassen zijn de enige 
van de hele stam, die een duidelijk afge-
scheiden kop hebben. 
Het lichaam van het merendeel der Myrio-
podensoorten is zeer langgerekt en bestaat 
uit een groot aantal segmenten of gele-
dingen, die ieder een ol twee paar poten 
kunnen dragen. 
Duizend poten heeft niet een duizendpoot. 
Het grootste aantal, dat men tot nu toe 
gevonden heeft, is ruim 250 (plus minus 
130 paar). Bij de behandelde soorten, alle 

vrouwtje het stokje aan, beet er zich in 
vast en liet zich, toen het stokje door 
Tanner teruggetrokken werd, er aan mee-
slepen. Pas bij de uitgang van het nest 
liet zij los. Deze proef werd diverse malen 
genomen en steeds met hetzelfde resultaat. 
Toen men er tenslotte in slaagde een van 
de eieren uit het holletje te rollen, volgde 
het wijfje het ei „op de voet" en greep 
het bij de uitgang plotseling vast met haar 
bek, beet er verscheidene malen in en liet 
het daarna los. Het ei bleek slechts licht 
beschadigd te zijn. 
Bij een ander onderzoek naar de holletjes 
van Eumeces skiltonianus begon een 
aantal wijfjes na de eerste door Tanner 
gedane poging om te kijken wat de holle-
tjes bevatten, de uitgangen voor het groot-
ste gedeelte met aarde op te vullen. Tevens 
bleken zij de eieren een stuk verder het 
holletje in te hebben gesleept. 
Tot nu toe heeft men hen nog niet zien 
eten. Wel verdwenen de vliegen uit de 
proefterraria, zodat zij dus ongetwijfeld 
eten. Een onderzoek van de maaginhoud 
bracht aan het licht, dat zij voornamelijk 
leven van „kleingoed". Ik bedoel hiermede 
motjes, kevertjes, krekels en sprinkhanen. 
Dit is dan tevens vermoedelijk de verkla-
ring, dat men hen nooit op jacht ziet gaan, 
zoals onze hagedissen. 
(Voor degenen, die connecties in Amerika 
hebben: deze skink komt in Noord-Amerika 
voor en wel in groten getale in de staat 
Utah; wellicht kunt u er een paar laten 
over sturen?) 

behorend tot het geslacht Scolopendra, 
is het eerste paar poten zwak ontwikkeld 
en bevindt zich naast de mondopening. 
Het tweede paar echter, ook in de buurt 
van de mond, is vervormd tot een paar 
krachtige giitklauwen, waarmee de prooi 
gegrepen en gedood wordt. 
Evenals bij de insecten wordt de adem-
haling verzorgd door een ingewikkeld 
tracheeensysteem. 
Vele soorten leven van plantaardige stof-
fen, bijvoorbeeld de „millioen"poten. De 
hierna genoemde exemplaren behoren tot 
de echte duizendpoten, die van dierlijk 
voedsel leven. 
In warme landen bereiken de verwanten 
van onze duizendpoten soms geweldige 
afmetingen. In Z.O.-Azie en op de Antillen 
komen soorten voor, die ruim 25 cm lang 
kunnen worden. 
Niet zo groot, maar toch altijd nog onge-

Insectariumkunde 
Enige waarnemingen bij leven sterven van reuzen-
duizendpoten (Scolopendra spec), 

door P. J. Kuuten, Insectarium Ouwehands Dierenpark, Rhenen 
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veer 13 cm lang, was een exemplaar, dat 
ik in Juni 1949 voor het insectarium ont-
ving. Het was gevonden op een bananen-
boot, die vele havens had aangedaan, zo-
dat niet uit te maken was, met welke 
soort van Scolopendra men te doen had. 
In een grote lies, met als enig voedsel 
kakkerlakken en meelwormen, leefde de 
reuzenduizendpoot enige maanden. 
Op 10 October 1949 echter lag het dier, 
's morgens vroeg al, op sterven. De dag 
tevoren was een grote kakkerlak in de 
iles gedaan en deze had reeds flinke stuk-
ken van de achterste vier pootparen af-
geknaagd, zonder dat de verzwakte 
duizendpoot in staat was zich te verweren. 
Het stervende dier werd uit de fles gehaald 
en op een stuk papier gelegd. Spoedig 
daarna stierven de twee achterste poot-
paren: de verminkte stompjes trokken zich 
samen en reageerden niet meer op aan-
rakingsprikkels. Van achter naar voren 
gaande trok zich daarna langzamerhand 
pootpaar na pootpaar samen en vertoonde 
geen readies meer. Na ongeveer twee en 
een half uur waren alle pootjes krom-
getrokken en was de Scolopender helemaal 
dood. 
Een in April 1951 van de heer Kramer te 
Bilthoven ontvangen Scolopendra uit 
Spanje had gedurende de reis naar Hol-
land enige dagen moeten vasten en was 
zeer hongerig. Toen wij een aantal levende 
kakkeilakjes (Blatella, een kleine soort) in 
zijn fles gedaan hadden, had het dier er in 
een oogwenk drie tegelijk te pakken. Een 
kakkerlak, met de gifklauwen vastgegre-
pen, werd onmiddellijk opgegeten; de 
andere twee, die door verder naar achter 
gelegen pootparen ondertussen werden 
vastgehouden, kwamen achtereenvolgens 
ook aan de beurt om opgepeuzeld te wor-
den. Deze Spanjaard schijnt ook wel heel 
erg gulzig te zijn geweest: later heb ik 
nog verscheidene keren geprobeerd een 
scolopender meer dan een prooidier te-
gelijk te laten pakken, maar het is nooit 
gelukt. 
In Mei 1951 vond ik te Argeles-sur-Mer 
(Dept. Pyrenes-Orientales) in Zuid-
Frankrijk enkele grote exemplaren van 9 
tot 12 cm; waarschijnlijk was het Scolo-

De Slangen van Zuid-Afrika 

Onlangs ontving ik van een kennis, die 
voor enige tijd naar Zuid-Afrika is ver-
trokken, een brief. Daarin schreef hij onder 
meer over de fauna van de Kaap-kolonie 
en gaf tevens enige nadere bijzonderheden 
over de aldaar voorkomende slangen. 
Allereerst de „Geelslang", een cobra 
(Kaapcobra — Naia flava). De naam cobra 
doet negen van de tien mensen een rilling 
over de rug lopen. Hoewel zij niet in 

pendra cingulata. De dieren huisden onder 
platte stenen op warme droge heuvelhel-
lingen; onder de stenen was de grond 
echter tamelijk vochtig. In het insectarium 
werden zij ieder afzonderlijk ondergebracht 
in grote flessen met wat vochtig zand op 
de bodem. Direct begonnen ze holen in 
de grond te graven: met de giftklauwen 
wroetten zij het zand los en werkten het 
daarna met de andere pootjes naar achter, 
het hoi uit. 
Op 8 Juli vond ik in een der flessen een 
eierbolletje van ongeveer 1\4 cm in door-
snede. Het bestond uit 20 a 25 kogelronde, 
geelwitte, glanzende eitjes. Het wijfje had 
zich zo om het bolletje gewonden, dat er 
van buitenaf niets van de eitjes te zien 
was. Pas na herhaaldelijk tikken met een 
stokje liet het de eieren geheel los maar 
haasite zich om ze, na het beeindigen der 
plagerij, weer te omstrengelen. Bij de 
maaltijd liet zij de eitjes nooit geheel los 
maar omklemde ze met de poten van de 
achterste Hchaamshelft, terwijl het voorste 
gedeelte ijverig heen en weer zwaaide 
om de prooi te zoeken en te vangen (zie 
figuur). 

p.*. 
U-%-9. 

MM SlUirn 

Enige dagen na het vinden der eieren was 
het vrouwtje in de grond gekropen, na 
eerst de eitjes opgepeuzeld te hebben. 
Dit jaar wii ik proberen om, als ik ten-
minste weer Scolopendra's vangen zal, 
eventuele eitjes en jongen in leven te 
houden en op te kweken. Over de kweek 
vertel ik u dan te zijner tijd nog wel eens. 

Nederland voorkomen, hebben de meesten 
wel eens van deze slangensoorten gehoord 
en weet men ook dat cobra's tot de meest 
giftige slangen ter wereld behoren. De 
beet van een „Geelslang" kan in 30—45 
minuten dodelijk werken. 
De „Binghalscobra" (Merremia haemacha-
tes Merr.) is even gevaarlijk, ja zelfs ge-
vaarlijker, aangezien zij in staat is het gif 
in (het gezicht van de belager te spuwen. 

door G- Uiterdijk, Le Havre 
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Zij spuwt het gii met een buitengewoon 
grote trefzekerheid, van een afstand van 
plm. 2\4 meter af. Indien het gif in de on-
beschermde ogen komt, is niet zelden 
blindheid het gevolg; op de onbeschadigde 
huid heeft het echter geen nadelige in-
vloed. Zowel „Geelslang" als „Ringhals-
cobra" zijn erg op water gesteld; zij 
kunnen beide dan ook goed zwemmen en 
zijn meestal in de buurt van poelen, water-
putten, kleine riviertjes, e.d. te vinden. 
De „Pofadder" (Bitis arietans) is ook een 
zeer gevaarlijke gifslang. Deze slang heeft 
haar hoi veelal onder stenen, maakt echter 
ook gebruik van „leegstaande" termieten-
heuvels. Het is een vrij agressief dier, dat 
veelal duidelijk waarschuwt door sissen. 
Meestal zal zij zich — evenals de meeste 
adders — bij gevaar uit de voeten maken. 
De „pofadder" is een vrij korte, dikke 
slang, zwart tot grijsbruin gekleurd. Ook 
deze slang is in staat het gif in iemands 
gezicht te spuwen, gelukkig van een min-
der grote afstand dan de „Ringhalscobra" 
en met veel geringer trefzekerheid dan de 
laatstgenoemde. Een gevangen pofadder 
verweert zich bij het oppakken buitenge-
woon krachtig en gedurende lange tijd. 
Als men wel eens over een „walgelijk" 
dier heeft horen spreken: de pofadder 
maakt inderdaad een walgelijke indruk op 
iemand. 

De ...Nachtadder" (Causus rhombeatus) 
zoekt ook vaak het water op. 's Middags 
ligt zij vaak in het oevergras van een 
riviertje te slapen, maar altijd hangt dan 
een deel van het lichaam in het water. 
Zoals de naam al aangeelt, is het een 
uitgesproken nachtdier. 's Nachts is zij zeer 
levendig, overdag — vooral bij zonneschijn 
— zeer loom. Er zijn maar twee redenen 
die een nachtadder overdag levendig zou-
den kunnen doen worden: honger en 
geslachtsdrift. Nachtadders zijn niet agres-
sief, doch zij vechten wel veel met soort-
genoten. Dit is meestal een gevolg van 
voedselnijd. Zij geeft de indruk te „lui" te 
zijn om zelf haar voedsel te bemachtigen. 
Een of andere slang, die een prooi heeft 
verschalkt, kan — indien er een nacht-
adder in de buurt is — er op rekenen, dat 
zij haar prooi moet afstaan of, indien zij 
dat niet wenst te doen, tezamen met haar 
prooi te worden verorberd. 
De nachtadder is weliswaar giftig, maar 
is — zoals reeds is gezegd — niet agres-
sief (althans niet overdag). Zij leeft veel 
in de buurt van woningen en speciaal 
slaapkamers (waar zij tussen de dekens 
kruipen) en in en bij stallen van boerde-
rijen, waar zij in de koude nachten haar 
toevlucht zoekt. 
De „Zwarie Mamba" (Dendraspis augusti-
ceps Smith) is wellicht de gevaarlijkste 
slang ter wereld. Het dier kan tot 3H meter 
lang worden (soms nog longer) en is bui-
tengewoon giftig. Wordt het dier gestoord, 
dan eindigt dit meestal met de dood van 

de verstoorder, tenzij onmiddellijk een 
seruminspuiting wordt toegepast. Soms 
neemt het dier de dreighouding aan; de 
kop met een gedeelte van het lichaam 
wordt schuin zijwaarts opgeheven, de hals 
zwelt op en de kop wordt langzaam heen 
en weer bewogen. Uit deze dreighouding 
is o.a. het sprookje dat slangen hun slacht-
offers fixeren, ontstaan. Bij de Zwarte 
Mamba zit er een kern van waarheid in 
dit sprookje, want de slang houdt haar 
slachtoffer onafgebroken in het oog. Nood-
gedwongen moet men wel onbeweeglijk 
blijven staan, want met de geringste be-
weging 'haalt men zich een aanval op de 
hals. Weglopen heeft geen zin, want deze 
lange dunne slang is bliksemsnel. Een 
aanvallende Mamba lijkt op een vliegende 
pijl. Dat het dier zo buitengewoon ge-
vaarlijk is, moge blijken uit de naam die 
de inboorlingen aan haar gegeven heb-
ben: „Muriti - Wa - Lesu", d.i. „Schaduw 
des doods". De Mamba is zeer onbereken-
baar; soms denkt men dat zij zal aanval-
len, doch onverwachts neemt zij de vlucht. 
Maar meestal valt zij zonder dralen aan 
en maakt dientengevolge veel slachtoffers. 
Vooral inboorlingen vallen vaak aan haar 
ten prooi, doordat zij door het hoge gras 
en het struikgewas lopen met onbedekte 
lichaamsdelen. , 
Indien iemand door haar is gebeten treedt 
de dood meestal spoedig in (soms reeds 
na 5 minuten), doch er zijn gevallen be-
kend waarbij de slachtoffers nog 24 uur 
in leven bleven. In het laatste geval is het 
voor het slachtoffer een buitengewoon 
smartelijk lijden. De Zwarte Mamba ver-
toont allerlei donkere kleurschakeringen 
(men zou haast zeggen: „dreigende" kleu-
ren), dof zwart, grijs (in alle nuances), 
chocoladebruin, zacht-olijigroen. Indien zij 
de laatste kleur vertonen kan men hen 
licht met hun familielid de „Groene Mam-
ba" verwisselen. Mamba's, die een droge 
bodem bewonen, zijn zonder uitzondering 
loodkleurig. De Transvaalse boeren spre-
ken dan ook van „loodslang". Men kan 
de Zwarte Mamba in elk terrein aantreffen: 
in de wouden, in de bergen (en zelfs zeer 
hoog in de bergen), op hellingen van lage 
heuvels, op ruwe, stevige met struikgewas 
begroeide vlakten. Zij tonen voorkeur vooi 
met riet begroeide moerassige plaatsen en 
hier zijn ze altijd diepzwart gekleurd. De 
Mamba's leven van kikvorsen, vogels, rat-
ten, muizen en andere slangen. 
De „Groene Boomslang" (Dispholidus 
typus) werd tot voor kort als weinig giftig 
beschouwd en men dacht dat het dier voor 
de mens ongevaarlijk was. Dit bleek echter 
onjuist te zijn. Onderzoekingen van recente 
datum hebben namelijk uitgewezen, dat 
het gif van de „Groene Boomslang" veel 
overeenkomst vertoont met dat van de 
cobra's. 
Boomslangen zijn wcrterliefhebbers. Met 
iets opgeheven kop „stuiven" zij als een 
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motorboot door het water. Hun snelheid in 
het water is werkelijk fenomenaal. 
Zij zijn weinig agressief en hun voedsel 
bestaat voor een groot deel uit andere 
slangen. Zelfs de zeer giftige pofadders 
worden door hen als een smakelijk hapje 
beschouwd. Hun naam danken zij aan het 
feit, dat zij veel in bomen huizen. Zij heb-
ben de gewoonte zich vanaf een tak slap 
naar beneden te laten hangen. Langs om-
laag hangende takken kunnen zij zeer 
snel omhoog „klimmen". Als men hen van 
boom tot boom ziet gaan, krijgt men de 
indruk, dat zij van tak tot tak springen. 
Dit is echter schijn, want slangen kunnen 
niet springen. Door een juist gebruik van 
hun rugwervels strekken zij zich zover 
naar voren, dat zij juist een volgende tak 
(die zich meestal lager bevindt) kunnen 
bereiken. Zij glijden dan over die volgende 
tak naar weer een andere en hun „tech-
niek" is dermate volmaakt, dat zij er grote 
snelheden mee kunnen bereiken.. 
Evenals de hiervoor genoemde gifslangen 
(en de nog te behandelen „schaapsteker") 
— de Mamba uitgezonderd — is de Boom-
slang op de duur te temmen en hun ver-
zorger kan hen rustig om zijn hals hangen, 
hen oppakken e.d. zonder dat de slangen 
zelfs de geringste poging tot bijten doen. 
Als laatste gifslang wil ik hier noemen de 
„Schaapsteker" (Trimerorhinus spec) . Hoe-
wel vergiftig, mag zij als vrij ongevaarlijk 
voor de mens worden aangemerkt. Het is 
geen agressieve slang en tegenover andere 
slangen is zij vrijwel weerloos. Bij vele 
gif- en worgslangen staat zij daarom op 
het menu. 

Het gif is een zenuwgif. Na de beet treedt 
geen zwelling op, slechts de weefsels in de 
onmiddellijke omgeving van de beet ver-
kleuren. Verder treedt er plaatselijke onge-
voeligheid op, terwijl het koude zweet de 
gebetene uitbreekt en hij veel last heeft 
van koude rillingen. In het ongunstigste 

geval schijnt de patient toch weer binnen 
een week te zijn hersteld. 
Een niet giftige slang is de „MoIslang" 
(Pseudaspis cana). Het is een zg. worg-
slang, d.w.z. zij siingert zich enige malen 
om haar prooi, trekt vervolgens haar uiter-
mate krachtige spieren samen en verstikt 
haar prooi daardoor. Als practisch alle 
Zuid-Afrikaanse slangen houdt de Molslang 
van water. Zij is echter minder in het natte 
element thuis dan de meeste reeds ge-
noemde soorten. Haar bezoek aan het 
water bestaat meestal uit een korte, sta-
tige zwempartij naar een groep drijvende 
waterplanten, die zij als sofa voor haar 
„siesta" benut. Het is een vrij schuw dier, 
dat echter zeer nuttig is door het verdelgen 
van ratten en muizen. Voor de mens is de 
Molslang ongevaarlijk. 
De opsomming van bovengenoemde slan-
gen is zeer zeker niet compleet. Natuurlijk 
zijn er in Zuid-Afrika meerdere slangen-
soorten, zowel gevaarlijke als ongevaar-
lijke. Ik heb mij echter aan de door de 
in het begin genoemde kennis opgesomde 
slangen gehouden. Het is dus een beschrij-
ving van de Stellenbosche (de plaats waar 
hij woont) slangenwereld. Mocht het relaas 
nogal somber zijn uitgevallen: „zeer 
giftig", „agressief", „gevaarlijk voor de 
mens", in de practijk valt het heus wel 
mee. Het aantal slachtoffers onder de 
blanken is waarlijk niet groot, in verhou-
ding met het aantal gifslangen dat in 
Zuid-Afrika voorkomt. De meeste slacht-
offers vallen onder de inboorlingen, die — 
zoals reeds eerder in dit artikel is op-
gemerkt — veelal met onbedekte lichaams-
delen lopen. In vele gevallen kan ook nog 
tijdig worden ingegrepen door serum-in-
spuitingen. Wie zich verder zou willen 
verdiepen in de Zuid-Afrikaanse slangen-
wereld raad ik aan uit onze bibliotheek 
het boek „Schlangen" van Fitzsimons eens 
te lezen („Lacerta"-bibliotheek No. 84). 

Het belang van onze buitenlandse relatles blijkt 
weer eens duidelijk uit het volgende: 

Uitreksel uit brief van H- E. Hubener, Berlijn, 
aan de bibliothecaris van „LACERTA" 

Al mijn bakken heb ik in gebruik voor proe-
ven met kruisingen tussen verschillende 
salamandersoorten. Zoals in het Meinum-
mer van „Lacerta" te lezen was van de 
hand van de heer J. B. ten Veen, zijn krui-
singen met niet na aan elkaar verwante 
watersalamanders zeer moeilijk. Voor de 

oorlog heb ik het met kunstmatige be-
vruchting geprobeerd, maar dat is je reinste 
slagerswerk, want de ouderdieren moeten 
dan gedood worden om de eieren uit het 
vrouwtje met de mannelijke sperma te 
kunnen bevruchten. 
Dit voorjaar heb ik geprobeerd het sperma 
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door middel van een pincet aan de vrou-
welijke cloaka te hechten, maar het resul-
taat was slechts zeer gering. Een paar 
larven tussen Alpenwatersalomander (Tri-
turus alpestris) en Triturus boscai uit 
Spanje, dat was alles. 
Bovendien zijn die larven armzalige dier-
tjes en ik heb weinig vooruitzichten om 
ze zover groot te brengen tot ze de ge-
doanteverwisseling hebben gekregen. Ja, 
v66r de oorlog was het in Maagdenburg 
zeer interessant om met Dr W. Wolterstorff 
samen te kunnen werken, maar ook niet 
gemakkelijk, want Dr Wolterstorff stelde 
hoge eisen aan iemand. Bovendien ging 
ik toen ter tijd nog op school en ik kon 
mij niet zonder enig voorbehoud aan de 
watersalamanders wijden, daar ik boven-
dien nog een tamelijk goed sportsman was 
en door de school vaak werd uitgezonden 
om aan wedstrijden deel te nemen. Zodra 
ik het mij thans nog ontbrekende dier-
materiaal gekregen heb, kan ik ook 
„Lacerta" het een en ander om te publi-
ceren toezenden. 
Wat betreft de vraag die in het laatste 
„Lacerta"nummer is opgeworpen, betref-
fende de verwantschapsverhouding tussen 
Triturus vulgaris en Triturus helveticus, is 
het natuurlijk in het kader van een korte 
brief niet goed mogelijk volledig stelling 
er tegen te nemen. 
Triturus vulgaris schreiberi is een dwerg-
vorm uit het moeras Bakanjacko blato bij 
Zara (Istrie). De staart gaat iangzamerhand 
in een kort staartdraadje over. De vrouw-

tjes hebben zeer vaak donkere strepen 
langs de zijden. Het onderste deel van de 
staart vertoont driehoekige vlekjes aan de 
oranjegekleurde zoom ervan. Bij Triturus 
vulgaris forma tomasini is de staart scherp 
afgetekend alvorens deze in een lang 
staartdraadje overgaat. De onderstaart-
zoom is oranje gekleurd zonder vlekken. 
Mijn vriend G. E. Freijfag, eveneens een 
leerling van Dr Wolterstorff, heeft uit diens 
nalatenschap een werk over de verwant-
schapsverhouding tussen Triturus vulgaris 
en Triturus helveticus in het Maagdenburg-
se Museum voor Natuurkunde gepubli-
ceerd, in 1951, dit is dus vrijwel geheel 
nieuw. 
Het is een zeer omvangrijke verhandeling 
en voor de gewone liefhebber, zonder diep 
ingaande kennis van de Stamvormen 
(„Formenkreis") van de Triturus vulgaris 
niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Tri-
turus vulgaris en Triturus helveticus zijn 
terdege twee soorten, die echter, niettegen-
staande hun samenhang, met een gemeen-
schappelijke stamvorm, zeer goed te 
onderscheiden zijn. Tot op de huidige dag 
heeft men nog niet met zekerheid bastaar-
den tussen beide soorten kunnen aantonen. 
Met uitzondering van een kruising tussen 
Triturus vulgaris meridionalis en Triturus 
helveticus, die aan Lantz in het jaar 1920 
gelukte. Zelf heb ik zo juist enige Triturus 
vulgaris met Triturus alpestris laten paren 
evenals Triturus cristatus uit Zweden en 
Triturus marmoratus uit Spanje en Zuid-
Frankrijk. 

REHABILITATE 

De secretarls van de aquariumvercnlglng „Psettus" 
te Hilversum schreef ons, dat het niet voldoen 

van de contributie berustte op een admlnistratlef 
misverstand. De contributie Is thans betaald en 
we kunnen tot ons genoegen melden, dat de at-
voerlng wegens wanbetallng (zie lOe Jaargang 
no. 12) hiermede komt te vervallen. 

Een huldeblijk aan onze pioniers 
In ons vorige nummer schreef onze voor-
zitter reeds, dat aan de heren D. J. v. d. 
Laan en J. Th. ter Horst het lidmaatschap 
van verdienste is toegekend. Helaas maak-
te de spoed, waarmede het nummer ter 
perse moest om de achterstand in te halen, 
het niet meer mogelijk een officiele mede-
deling hiervan op te nemen. Dit verzuim 
willen we thans echter goed maken. 
Met ingang van 1 October j.l. hebben beide 
heren hun functies neergelegd na van de 
oprichting af deel van het bestuur te heb-
ben uitgemaakt. Dat wil dus zeggen, dat 
zij „Lacerta" hebben helpen maken tot wat 
het nu is: een vereniging met een uitste-

kende naam in binnen- en buitenland en 
een blad waarop vakmensen over de ge-
hele wereld met reden jaloers zijn. En dit 
is geen sinecure geweest. De omstandig-
heden, waaronder zij vaak moesten wer-
ken, waren uiterst moeilijk. Daar waren de 
oorlogsjaren met hun vele problemen, na 
de oorlog de enorm gestegen kosten, terwijl 
de financien.. . enfin, dat verhaal kent u 
alien. Maar zij hebben doorgezet en nu 
beiden het bestuur hebben verlaten, stellen 
wij het op prijs op deze wijze uitdrukking 
te geven aan onze erkentelijkheid voor 
het vele en goede dat „Lacerta" aan hen 
te danken heeft. 
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