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het BeQRip ph in 6e teRRARiumkunoe 
boon w. Q. van oyen, oen haaq 

In het artikel van de heer ter Horst over 
zijn Chinese Wctersalamanders (Lacerta 
11, no. 2/3, Nov. Dec. '52) hebben we kunnen 
lezen, dat de doodsoorzaak van deze die-
ren onbekend was. 
Dat is natuurlijk erg jammer, temeer daar 
het hier dieren betreft, die met veel moeite 
en kosten ge'importeerd waren en waarvan 
de nakweek een waardevolle aanwinst 
voor de terrariumkunde zou betekenen. 
Aangezien in dit geval de watersamen-
stelling waarschijnlijk de hoofdschuldige is 
en wij door recente publicaties en eigen 
onderzoekingen hierover thans meer weten, 
lijkt het mij nuttig, eens de aandacht te 
vestigen op het onderwerp dei pH-waarde, 
een begrip, dat in de aquariumkunde is 
ingeburgerd, maar dat in de terrarium-
kunde slechts zelden van belong zal zijn. 
Als oppervlakkige inleiding het volgende: 
Onder pH verstaan wij de waterstofionen-
concentratie, een moeilijk woord, waar-
mede wordt bedoeld de hoeveelheid water-
stofionen per liter water. De H-ionen (wa-
terstofionen) en de OH-ionen (Hydroxyl-
ionen) zijn de dragers van de zure of alka-
lische eigenschap van het aquariumwater 
en wel in die zin, dat het H-ion zure- en het 
OH-ion alkalische reactie veroorzaakt. 
Naar gelang een van beide overheerst, 
verschuift de reactie. De sterkte der zure, 
resp. alkalische reactie wordt uitgedrukt in 
getallen: het neutrale punt wordt aange-
duid door 7. Bij pH7 is het water dus noch 
zuur noch alkalisch en hoe groter het getal 
pH wordt, des te kleiner wordt de zuur-
graad (en omgekeerd). 
Wat is nu in ons geval het belong hiervan 

en hoe moeten wij ons een en ander voor-
stellen? 
In elk water zijn zouten in oplossing aan-
wezig. Koolzure kalk, die altijd wordt ge-
vonden (en de tijdelijke hardheid, carbo-
naat-hardheid, van het water veroorzaakt), 
vormt bij aanwezigheid van koolzuur dub-
belkoolzure kalk, terwijl een deel van het 
koolzuur vrij in de oplossing blijft. 
Bekend mag worden geacht, dat planten in 
het algemeen bij hun assimilatie (zeer een-
voudig uitgedrukt) koolzuur opnemen en 
zuurstof afgeven. Nu zullen bij sterke assi-
milatie (bijv. walerpest op lichte stand-
plaats) de planten eerst het in het water 
opgeloste koolzuur verbruiken en daarna 
dat uit de dubbel koolzure kalk opnemen. 
Er ontstaat dan koolzure kalk (calcium-
carbonaat). Deze is veel moeilijker in 
water oplosbaar en zet zich af aan blade-
ren en ruiten (biogene ontkalking). Bij ver-
dere assimilatie wordt dan tenslotte zelfs 
het koolzuur van het calciumcarbonaat ver-
bruikt en er ontstaat calciumhydroxyde en 
dus een sterk alkalische reactie.1). 
Uit de practijk weten wij bijv., dat water-
pest in leidingwater met een pH van 7.2 
onder de invloed van het zonlicht, dit in 
een uur brengt op 8.6; na twee uur boven 
de 9 en zo verder. Ook tussen algen kun-
nen pH-waarden van 10.5 gemeten worden. 
Nu is het duidelijk, dat een samenhang 
bestaat tussen de levensverrichtingen der 
in het water levende organismen en de pH 
van het omringende medium. Er zijn orga-
nismen, die gebonden zijn aan nauwe gren-
zen en er zijn er ook, die grote schomme-
lingen kunnen verdragen (het pantoffel-
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diertje Paramalcium verdraagt bijv. een pH 
dat schommelt tussen 5 en 8.5). 
Het is nu gebleken, dat een sterk alkali-
sche reactie een buitengewoon schadelijke 
uitwerking heeft op verschillende organis-
men. Behalve door sterke alkaliniteit kan 
verder ook schadelijke inwerking mogelijk 
zijn door de oververzadiging met zuurstof, 
die tegelijkertijd kan optreden. 
Deze schadelijke inwerking is reeds be-
wezen en onderzocht bij vissen maar nog 
niet bij amphibieen. 
Wel hebben echter Brandt en Freytag on-
derzoekingen verricht over de dodelijke 
pH-waarden voor amphibieen, waarbij 
axolotls en ribbensalamanders de proei-
dieren waren. 
Men vondt, dat een pH-waarde van 10.5 
voor axolotl-larven en een van 11 voor vol-
wassen axolotls dodelijk was. De ver-
schijnselen, die zich hierbij voordeden, 
waren: slijmafscheiding, wondplekken aan 
snuitpunt, tenen en staart, beschadiging 
der kieuwen, oogtroebeling en ook verlies 
van het evenwicht bij krampachtige zwem-
stoten. 
Tot nog toe noemden wij slechts enkele 
voorbeelden met terzijdestelling van de 
problemen, die zich hierbij voordoen. Het 
is echter zeer waarschijnlijk, dat ons on-
derzoek veel ingrijpender consequenties 
met zich brengt en dat wij op het spoor 
zijn gekomen van de hoofdoorzaak van 
een beruchte ziekte, die reeds van het 
begin af de herpetoiogen, die zich spe-
ciaal met de walersalamanders bezig hiel-
den, voor grote moeilijkheden stelde. Wij 
bedoelen de ziekte, die in het Duits met 
„Molchpest" wordt aangeduid en waar-
aan ontelbare salamanders ten oiler zijn 
gevallen. 
De aanduiding „pest" wijst reeds op een 
heftig en snel verlopende ziekte van epi-
demisch karakter. De naam is aikomstig 
van een der meest bekende Urodelen-
kenners, wijlen dr Wolterstorii, wiens 
naam in dit verband nog zal worden ge-
noemd. 
Reeds in de twintiger jaren van onze eeuw 
bestond een uitgebreide literatuur over 
deze ziekte, waarbij de beschreven symp-
tomen en het ziekte-verloop in de loop der 
tijden een grote mate van gelijkheid ver-
toonden. Men vindt meestal vermeld: huid-
verkleuring (1), bloedige plekken, schim-
melvorming, zweven, de drang het water 
te verlaten, terwijl poten en staart vaak 
het eerst aangetast blijken. De dood treedt 
meestal binnen enkele dagen in. Dr K. 
Floericke zegt in 1927: „We weten zo goed 
als niets over deze gevaarlijke ziekte en 
zelfs een zo uitmuntend salamanderkenner 
als Wolterstorff moet toegeven, dat we er 
voorlopig machteloos tegenover staan". 
Tot op de huidige dag is hierin geen ver-
andering gekomen, ondanks verricht on-
derzoek en indien onze theorie juist blijkt, 
is dit ook verklaarbaar. 

M.i. moeten wij de oorzaak (of hoofdoor-
zaak) van de „salamanderpest" zoeken in 
de walersamenstelling in samenhang met 
de pH-waarde. 
Zoals we reeds eerder opmerkten, loopt 
in een betrekkelijk geringe hoeveelheid 
water onder gunstige omstandigheden door 
de assimilatie der planten de pH-waarde 
sterk op. Het noodlot wil nu, dat Wolters-
torff ons reeds in 1916 een methode van 
salamanderverzorging aan de hand heeft 
gedaan, waatrtegen wij thans ernstig moe-
ten waarschuwen. Wat is n.l. het geval? 
De zogenaamde Wolterstorff'se methode 
bestaat in het onderbrengen van de water-
salamanders in kleine bakken, zonder bo-
demgrond en met als planten: waterpest 
(Elodea), draadalg en bronmos. 
De hoofdgedachte hierbij zal zijn geweest, 
dat draadalg en bronmos geen wortel-
stelsel hebben en dat Elodea evengoed 
zonder bodemgrond groeit, terwijl ook aan 
de waterzuiverende capaciteit zal zijn ge-
dacht. Voor een regulering van de pH-
waarde zijn deze planten echter volkomen 
ongeschikt daar ze sterk assimileren, 
waarbij Elodea wel het record slaat met 
als ongewenst gevolg hoge pH-waarden. 
Door het grote gezag, dat de eminente ge-
leerde Wolterstorff genoot, is deze metho-
de algemeen verbreid en toegepast ge-
worden; we mogen hem dit echter niet 
kwalijk nemen, daar in zijn tijd niets be-
kend was omtrent pH-waarde in verband 
met de vivariumkunde. 
Uit ons voorlopig onderzoek is nu geble-
ken, dat verregaande overeenkomst be-
staat tussen de verschijnselen, die zich in 
het begin voordoen bij de „salamander-
pest" en die, optredende bij een te hoge 
pH-waarde, veroorzaakt door een over-
maat aan hydroxylionen. (Zie hiervoor). 
Wij moeten ons deze ziekte waarschijnlijk 
voorstellen als een door alkaliniteit op-
tredende huidbeschadiging, waarbij een 
secundaire infectie van het beschadigde 
en verzwakte lichaamsoppervlak met ziek 
teverwekkende organismen als bacterien 
en schimmels (die hier een dankbaar aan-
grijpingspunt vinden) optreedt.") 
Waardevol is, dat de meeste publicaties 
zeer uitvoerig zijn en bijna steeds het 
thema „waterpest" optreedt. Voor boven-
genoemde planten dient dus nadrukkelijk 
te worden gewaarschuwd, hoewel de Wol-
terstorff'se methode verder goed bruikbaar 
blijft; de planten dienen dan echter ver-
vangen te worden door soorten als Pen-
ningkruid (Lysimachia), Nitella, Carda-
mine etc. 
Nu zal men zich afvragen, hoe de vele 
successen te verklaren zijn, die Wolters-
torff en anderen behaald hebben. Het ant-
woord hierop moet luiden, dot deze 
methode ook een uiterst strikte hygiene 
voorschrijft (bijv. het dikwijls verversen 
van het water) en dat de standplaats mede 
belangrijk is. Bovendien zijn niet alle soor-

30 



ten watersalamanders even gevoelig. Het 
is gebleken, dat vooral de soorten, die in 
de vrije natuur in enigszins stromend water 
voorkomen, zeer vatbaar zijn voor de ziekte. 
Dit zijn bijv. Cynops sinensis, C. pyrrhogas-
ter, Euproctus sp., sommige Ba'lkansala-
manders etc. terwijl onze inheemse soorten 
er meestal goed tegen bestand zijn (door 
aanpassing in de loop der tijden aan stag-
nerende waters met dichte plantengroei?). 
Uitzonderingen komen echter voor. Van de 
literatuur over de ziekte citeer ik slechts 
(mede in verband met de door ons ont-
wikkelde theorie) een zeer belangrijk arti-
kel van recente datum door Hubener over 
de „Molchpest" bij Cynops pyrrhogaster 
(de Japanse vuurbuiksalamander). De die-
ren werden gehouden in een glazen bak 
met dichte waterpestbeplanting. De symp-
tomen waren als gewoonlijk: ophouden met 
vreten, pogingen het water te verlaten (1), 
open wonden, schimmelvorming, waarop 
de dood intrad. Rigoureuze desinfectie 
faalde. 
Ook een opgave van Bork dient vermeld, 
daar hij in het beginstadium van de ziekte 
bij het constateren van een witte plek de 
huid kon verwijderen tot op het rauwe 
vlees. Ook hier weer een volglazen bak 
met waterpest. 
Van de berichten van onze eigen leden ver-
meld ik slechts een opgave van onze se-
cretaris, de heer R. van Iersel, die mij 
mededeelde, dat hij larven van Alpen-
watersalomander (Triturus alpestris), die 
verbleven in een bak met waterpest op een 
lichte standplaats en dezelfde verschijn-
selen vertoonden, toevallig verplaatste 
naar een schoorsteenmantel waar ze, naar 
hij vreesde, eigenlijk te donker stonden. 
Plotseling trad genezing op: de „afgerotte" 
oootjes regenereerden n.l. weer. 
Ook de exemplaren van Cynops sinensis 
vcrn de heer Ter Horst waren ondergebracht 
in een bak, die rijkelijk met waterpest was 
beplant. 
Tenslotte moet nog worden opgemerkt, dat 
de in dit artikel genoemde getallen voor de 

De Schorpioenen (Scorpionidae) behoren 
tot de Spin-achtigen; in tegenstelling met 
de echte spinnen hebben zij een langgerekt 
lichaam. De ringen achter het kopborststuk 
zijn hier vrij en niet vergroeid. Zeven brede 
en zes smalle ringen zijn aanwezig, de 
laatste ring eindigt in een gifstekel. Er zijn 
twee paar kaken, waarvan het tweede paar 
is vergroeid tot een paar krachtige scharen 
waarmede zij hun prooi grijpen, welke zij 

pH-waarde, geen wet van Meden en Perzen 
voorstellen, maar dat m.i. een voortdurend 
verblijf in water dat een hogere pH aan-
wijst (d.w.z. boven 8) voor sommige soorten 
even schadelijk zal kunnen blijken. In dit 
verband dient nog te worden vermeld, dat 
in onze streken de pH-waarde schommelt 
tussen 7 en 8, waarbij rijk organisch leven 
optreedt. In een zuur milieu (zoals onze 
venen) komen meestal geen hoogontwik-
kelde organismen voor. 
Naar wij hopen, zal dit artikel de aanlei-
ding vormen tot een uitgebreid onderzoek 
van de kant van onze leden3). 
Voor hen, die te kampen hebben met ziek-
ten onder hun watersalamanders, wil ik 
nog vermelden, dat volgens een publicatie 
in de D.A.T.Z. (Jrg. 5, biz. 56) een voile-
dig succes is behaald met het toedienen 
van Penicilline bij een diplococcen-infectie 
van Axolotl-larven. De dosering was 10 
eenheden per ml. en de dieren bleven 24 
uur in het behandelde water. 
Tenslotte wil ik op deze plaats nog de heer 
Rotermundt danken voor zijn hulp bij het 
verstrekken van literatuur. 

i) Ca(HC03h ^ZZ* CaCO.-s +H2O + COa + 
Ca(OH)- + 2C02 + 
-) Uit onderzoeklngen, die wij verrichtten, bleek 
dat SaprolegniiSn grote schommelingen in tie pH-
waarde verdragen. :1) Voor hen, die mettngen willen verrichten van 
de pH-waarde, kan ik de indicator van Johnson 
aanbevelen (boekje met 25 indicatorpaplertjes, 
prljs / 1,85 per 6 deeltjes). Verkrijgbaar in aqua-
rlum-winkels. 
Literatuur der laatste Jaren: 
Bandt & Freytag: Die todlichen pH-Werte filr 

den Axolotl. Mitt. Mus. Naturk. Vorgesch. 
Magdeburg, 2.12.1950. — 

Bork, W.: Seltsame Erkrankung mit todllchem 
Ausgang beim Cynops pyrrhogaster B. — Datz. 
5 : 278. 

Hubener, H. E.: Molchpcst beim Japanischen 
Feuerbauchmolch, Cynops pyrrhogaster Bole 
— Datz 5 : 219. 

Kuril, H. und Mann, H. Rhythmische Verande-
rungen im Chemismus von Aquarienwassern. 
— Abh. d. Fischerel, Berlin '52. 

Romer, J. D.: Observations on the habits and 
life-history of the Chinese Newt, Cynops chi-
nensis Gray. — Copeia 1951. 

Schirmer, E.: Penicillin als Heilmittel von Amphi-
bien. — Datz 5 : 56. 

Met twee tekeningen door de schrijver 

vervolgens doden met hun gifstekel. Vier 
paar looppoten vindt men bij de schor-
pioenen en achter het laatste paar be-
vinden zich aan de buikzijde een paar kam-
vormige gevoelszintuigen. In het midden 
van de kop staan twee enkelvoudige ogen 
en aan de kanten van de kop treft men 
nog enkele kleinere ogen aan. 
Schorpioenen zijn nachtdieren; zij leven 
veelal op donkere, vochtige plaatsen. Zij 

Een en ander over schorpioenen 
door Q. Uiterdijk, Le Havre 
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zijn verzot op warmte en derhalve treft men 
hen dan ook vaak in huizen aan. Hun 
voedsel bestaat voornamelijk uit spinnen 
en insecten. 
De meeste soorten kan men in de tropen 
vinden, slechts enkele soorten komen in 
Zuid-Europa voor. De grootte varieert van 
ongeveer 2 tot 15 cm. Hun giftigheid valt 

die zich in de geslachtsorganen hebben 
ontwikkeld. Deze organen bestaan uit drie 
smalle — door dwarskanalen verbonden — 
buizen in het achterlichaam. Er bestaat een 
soort „broedzorg". De jongen blijven de 
eerste weken van hun bestaan (zij zijn dan 
nog week en hebben een lichte kleur) 
bij de moeder. Zij groeien daar voorspoe-

Ketoenggeng (Ind. Schorploen) 

voor de mens nogal mee, al is een steek 
meestal een zeer pijnlijke geschiedenis, 
slechts enkele soorten leveren werkelijk 
gevaar op. Het gif is een glasheldere vloei-
stof, die gemakkelijk droogt en zuur rea-
geert; wel oplosbaar in water, niet in 
absolute alcohol en aether. 
Zoals reeds is gezegd, is de steek buiten-
gewoon pijnlijk. Er treedt een plaatselijke 
ontsteking op, die een branderig gevoel 
geeit, verlamming, koorts en misselijkheid 
veroorzaakt, dit alles echter afhankelijk 
van de grootte van het dier. In de tropen 
heeft de steek in het algemeen een kwaad-
aardiger karakter. De Europese soorten 
brengen de mens een meestal ongevaar-
lijke steek toe, terwijl de Afrikaanse en 
Aziatische daarentegen gewapend zijn met 
een gif van een sterkte waar niet mee te 
spotten valt. Echter schijnt men na meer-
dere steken immuun voor het gif te kunnen 
worden. Het beste middel tegen een beet 
schijnt tot nu toe ammoniak te zijn, dat 
wegens zijn alkalisch karakter het zure gif 
neutraliseeert. 
Mannetjes en wijfjes zijn van elkaar te 
onderscheiden, doordat het mannetje een 
longer staartstuk, zeer brede scharen en 
meer tanden aan de kammen heeft. De 
wijfjes brengen levende jongen ter wereld, 

dig, zonder dat men ziet dat zij voedsel 
tot zich nemen, maar de moeder wordt 
steeds magerder. Zodra de jongen een 
grolere zelfstandigheid bezitten, sterit zij. 
Het aantal jongen is in de regel vrij talrijk: 
20—50 stuks. 
In Europa komen twee soorten voor: de 
Huisschorpioen, Scorpio europaeus, en de 
Veldschorpioen, Buthus occitanus. De eerste 
soort is vrijwel ongevaarlijk voor de mens, 
de tweede kan zeer pijnlijke steken toe-
brengen, die echter niet levensgevaarlijk 
zijn. Beiden kan men in Zuid-Frankrijk, 
Spanje en de overige Middellandse Zee-
landen aantreffen, terwijl zij ook in Noord-
Afrika voorkomen. In Afrika leeit o.a. nog 
de Rotsschcrpioen, Scorpio afer, veelal in 
een zanderige omgeving. 
Nu nog een en ander over de wijze, waarop 
een schorpioen een prooi bemachtigt. 
Zoals reeds gezegd, vormen spinnen en 
insecten het hoofdvoedsel, doch de grotere 
tropische soorten ontzien ook grotere dieren 
als muizen en hagedissen niet. Zij kunnen 
zeer snel lopen, zelfs zijwaarts en achteruit 
en houden hun staart bijna altijd boven 
de rug gebogen, met de giistekel naar 
voren, Met hun stevige scharen, die als 
tangen werken, gr'"pen zij alles wat zij 
maar te pakken kunnen krijgen en tillen 
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dan de prooi boven hun kop. Zij doen dit 
waarschijnlijk om hun prooi te kunnen 
bekijken, aangezien hun ogen boven op de 
kop zijn gelegen. Daarna wordt zonder aar-
zelen de gifstekel in de prooi gestoken, die 
na enige stuiptrekkingen dood is. Ver-
volgens wordt hij naar de mond gebracht 
en of uitgezogen, of geheel opgegeten. 
Echter vallen zij, behalve de reeds ge-
noemde dieren, ook hun eigen soortgenoten 
aan, hetgeen dan — na een verwoed ge-
vecht — met de dood van een van beiden 
eindigt. Het slachtoffer wordt dan door de 
overwinnaar zonder enige „wroeging" op-
gegeten. 
Tot slot nog dit: misschien kan de heer 
Vandevelde, die ons reeds een beschrijving 
gaf over zijn jacht op reptielen e.d. in 
Noord-Afrika en daarbij ook over schor-
pioenen sprak („Lacerta", 8e Jrg., 1949/ 
1950), ons nog een en ander over hun 
levenswijze vertellen. Zijn zij bijvoorbeeld 
in een insectarium te houden? Als dat zo is, 
zullen wij dit mettertijd gaarne van de 
heer Vandevelde vernemen. Veldschorpioen 

(Nat. Grootte). 

Enige waarnemingen over kleuren en 
verkleuringen bij onze hagedissen 

Hoezeer onze hagedissen van hun, dikwijls 
prachtige, kleuren profiteren, blijkt bij enige 
beschouwing onmiddellijk. Een duinhagedis, 
die zich in haar natuurlijk milieu rap 
voortbeweegt, verraadt haar aanwezigheid 
slechts door het geruis, dat daarmede ge-
paard gaat. Het dier te ontdekken is echter 
een zeer moeilijke opgave. Alleen indien 
het in de omgeving stil en rustig is, zal 
het zich op open grond wagen, om te ge-
nieten van de zonnestralen en de aan-
wezigheid aldaar van allerhande vliegende 
insecten. Vooral zeer vroeg in de morgen, 
als de juist gerezen zon de duinhellingen 
prettig warm stooft, is dat prachtig te 
observeren. 
Dat welhaast alle hagedissen groen, blauw 
of bruin gekleurd zijn, wijst er al onmiddel-
lijk op, dat er slechts zeer weinig soorten 
zijn, die hun leven in strikt kale gebieden 
doorbrengen, zoals woestijnen, steppen, 
onbegroeide rotsen. Dit is ook vrij logisch, 
aangezien toch hun voedsel (planten of 
insecten) niet in dergelijke gebieden te 
vinden is, althans niet in voldoende mate. 
Dergelijke soorten kenmerken zich dan ook 
door hun zeer uitgesproken kleuren, zoals 
bv. de Acanthodactylus scutellatus, die 
werkelijk in zuiver zand leeft. De kleur is 
iraai beige, met een fijne appeltekening. 
Voorts de balg-hagedis (Sauromalus obe-
sus), voorkomende in woestijn-rotsomge-
ving. Fraai koperkleurig en volkomen in 
overeenstemming met de oxyde-bevattende 

R. van Iersel, Den Haag 

rotsen waarin zij leeit. Laatstgenoemde 
soort is tevens schitterend beschermd door 
haar vermogen zich „op te blazen", waar-
door zij uit de spleet, waarin zij bij de 
nadering van een vijand is gevlucht, alleen 
maar door uithakken te verwijderen is. 
Met uitzondering van de balghagedis, die 
ook grauw kan zijn, is het vermogen tot 
wijziging van de lichaamskleur gebonden 
aan een aantal geslachten als leguanen, 
chameleons, waranen, gecko's. De meeste 
andere hagedissen bezitten dit vermogen 
niet. Veelal wordt aangenomen, dat het 
vermogen tot verkleuring een vorm van 
mimicry is. Het is mogelijk, doch dan is dit 
toch zeker niet het enige doel. Zelfs zou 
het middel dan zeer ondoelmatig zijn, zoals 
mij bij talrijke waarnemingen gebleken is. 
Voorts zouden dan die hagedissen, die een 
zodanige „mimicry" niet bezitten, lelijk in 
het nadeel moeten zijn, hetgeen pertinent 
onjuist is. Waarom ook? Ieder,. die in de 
vrije natuur oog en oor open heeft, zal het 
met mij eens zijn, dat een willekeurig insect 
of reptiel, of het nu bruin, groen of zwart 
is, in de wirwar van kleuren en tinten van 
bos-, duin-, heide- of ander landschap, 
geheel opgaat. Niet alleen door de kleur, 
maar tevens door de vorm. 
Waarom dan verkleuringsvermogen? 
Het valt op, dat de hagedissen, behorende 
tot de bovengenoemde groepen, een zachte 
iijn beschubde huid, bezitten, waardoor het 
mogelijk is het spel der chromatophoren te 
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volgen. Wie weet, wat er in de huid van 
krokodil of skink voor verkleuringen op-
treden. Men kan dit eenvoudig niet zien, 
doordat de schubben te dik of te ondoor-
zichtig zijn. 
Weliswaar treden bij bv. Lacerta-soorten in 
de paringstijd verkleuringen op, zoals het 
blauw worden van de kop bij de Lacerta 
viridis, doch dit berust niet op werking van 
chromosomen, maar op inwerking van be-
paalde hormoonstoffen bij volwassen dieren 
in de paringstijd. Die kleur is dan ook wel 
tijdelijk, doch kan geenszins van minuut 
tot minuut veranderen of nog sneller. 
Wat de chamaeleons betreft, heb ik waar-
nemingen gedaan aan het gewone chamae-
leon (Chamaeleo chamaeleon) en een niet-
gedetermineerde soort, die vermoedelijk 
nauw verwant is aan Chamaelo pumillus of 
een fraaie varieteit daarvan is. Laatst-
genoemde soort was donker, bronsgroen, 
met hemelsblauwe flanken, waarop een 
rose streep. In die streep oranjekleurige 
wratten. De verkleuring van dit dier be-
stond slechts hieruit, dat het bronsgroen en 
de overige kleuren donkerder of lichter 
werden. De verkleuringen van het gewone 
chamaeleon waren veel levendiger: zodra 
onrustig geheel zwart, bij zonneschijn 
levendig beige tot geel, met donker- en 
lichtbruine vlakken. Groen werden mijn 
dieren zelden, ook niet als zij zich tussen 
gebladerte in de zon bevonden. Toch was 
ook dan het dier weinig opvallend, omdat 
ik dan altijd tegen het licht in keek. Ook 
in de vrije natuur zal dit veelal het geval 
zijn, aangezien de dieren zich dan meestal 
op meer dan mans-hoogte bevinden en zij 
slechts zeer incidenteel ontdekt worden. 
Aangezien ik wilde zien, welke invloed het 
licht heeft op verkleuring, en ik er nooit 
in kon slagen de dieren plotseling te be-
lichten zonder dat zij daarvan wakker wer-
den, heb ik een weerstand gebruikt. Ik kon 
nu zeer geleidelijk het licht laten ont-
branden, zodat de dieren niet wakker 

schrokken. Ik merkte toen op, dat ver-
kleuring eerst dan optrad, als mijn proef-
dieren niet meer sliepen. Hun kleur, die 
tijdens de slaap altijd zwart was met witte 
vlekjes, werd dan geheel zwart: een kleur, 
die zij alleen vertoonden bij onrust. Alle 
drie exemplaren, die ik in mijn bezit had, 
reageerden gelijk. Bij de pumillus(?) wer-
den dan de kleuren lichter dan tijdens de 
slaap. 
De door mij gehouden gecko's verkleurden 
ook zeer snel, doch alleen van licht naar 
donker en omgekeerd. 
Hemidactylus turcicus was slapend en ook 
in onrusttoestand donkerbruin. In de sche-
mering en des nachts, als het diertje zich 
zeer levendig gedroeg en op jacht was 
naar voedseldieren, was de kleur zeer 
licht beige-wit, haast melkachtig door-
schijnend. De „lichtproef" veroorzaakte een 
zeer snelle verkleuring naar donkerbruin. 
Mede door de bouw van het oog (gecko's 
kunnen hun oog niet sluiten en houden het 
schoon en glimmend door likken met de 
tong) is het mij niet gelukt deze proef te 
nemen als het dier sliep. 
Ptyodactylus hasselquistii (lobbenvoet-
gecko) is donkerbruin tot zwart in rust-
toestand. Des avonds en 's nachs Iichtgrijs. 
Lichttoevoer had donkerkleuring tenge-
volge. Verontrust heb ik deze dieren nooit 
gezien, want ze zijn zeldzaam tam, reeds 
vanaf de dag dat ik ze ontving. 
De Anolis carolinensis tenslotte, is bij mij 
het onderwerp geweest van diverse 
proeven. Men noemt dit diertje weleens het 
chamaeleon van Amerika, en inderdaad is 
het verkleuringsvermogen zeer groot, doch 
zeker niet zo groot als bij het gewone 
chamaeleon. Anolis kan lichtgroen of licht-
geel tot donkerbruin zijn. 
Bij Anolis heb ik ook de temperatuur bij de 
proeven betrokken, oischoon ik bij het ge-
wone chamaeleon niet bemerkte, dat dit 
invloed had. 

OP HET LAATSTE NIPPERTJE 

Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons een bericht, 
dat we van zoveel belong achten, dat we het onze leden juist in dit num-
mer nog wilden doorgeven: 
De mogelijkheid is niet uitgesloten dat we dit jaar nog een zending 
Cynops sinensis uit Hongkong zullen ontvangen. 
Dit buitenkansje danken we aan onze voorzitter en na zijn artikel in dit-
zelfde nummer, is de kans, dat het dier hier met succes kan worden ge-
houden (en gekweekt), aanzienlijk vergroot. 
Hoewel we ons niet aan een voorspelling willen wagen, kunnen we wel 
vast verklappen, dat de prijzen niet hoog zullen liggen zodat dit voor 
practisch niemand een beletsel zal hoeven te zijn. 
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Gosten uit het buitenland/ 
Eigenlijk is dit voor de meeste Lacerta-
leden niets ongewoons. Onze terraria her-
bergen bijna altijd buitenlandse gasten en 
zelfs van de inlandse soorten, die in de 
handel verkrijgbaar zijn, is het merendeel 
ge'importeerd uit streken, waar men wat 
minder zuinig is op zijn herpetofauna (en 
er daardoor wel eens weinig of niets van 
zou kunnen overhouden). 
Toch kunnen we nu verklappen, dat we 
binnenkort gasten hopen te ontvangen 
waarvoor menig lid graag zijn huis, of 
althans een hoekje ervan, zal openzetten. 
Ten eerste hebben onze leden Wijffels en 
Delleman in 's-Hertogenbosch, grootse 
plannen. En gezien de mooie successen, die 
de beide heren het vorig jaar met hun 
importen boekten, zijn we er van overtuigd 
dat ook ditmaal het resultaat goed zal zijn. 
Temeer nu hun relaties wederom zijn uit-
gebreid en zelfs zendingen uit Zuid-Ameri-
ka en Afrika op het program staan. Noord-
Amerika wordt, vanzelfsprekend, niet ver-
geten. Ons lid, D. L. Leiker, arts te Seroei, 
Nieuw Guinea, heeft ons geschreven, dai 
hij bezig is de import uit dat land te ver-
werkelijken. Zeer binnenkort zullen we in 

ons blad een serie artikelen plaatsen, 
waarin hij een aantal dieren beschrijft, die 
hij zelf reeds met succes in zijn terraria 
houdt en uw redacteur moet bekennen, dat 
hij zat te watertanden bij het doorlezen van 
de kopij! Daar werd gegoocheld met namen 
als Tiliqua, Gymnodactylus, Gecko vittatus 
Goniocephalus, enfin, soorten, waarvan we 
tot nog toe niet durfden dromen. Ik meen 
zelfs, dat onze vereniging met deze impor-
ten wel een wereld-primeur heeit. 
Waarmee we maar zeggen willen, dat de 
vereniging op weg is om weer dingen te 
doen, waarnaar ook in het buitenland met 
bewondering gekeken zal worden en waar-
naar men in het binnenland reeds lang 
heeft gesnakt. En dat zal zeker weer leiden 
tot vergroting en versterking van ons aller 
Lacerta. 
Laten zij, die belangstelling hebben voor 
dieren uit Nieuw Guinea, (voorlopig wordt 
begonnen met kleinere hagedissen) mij dit 
even berichten zodat wij dokter Leiker kun-
nen melden, wat en hoeveel geplaatst zal 
kunnen worden. Prijzen kunnen nog niet 
worden medegedeeld, omdat de grootte van 
de zending hierbij o.a. een rol zal spelen. 

Een ongewone verblijfplaats van de Rugstreeppad 
door W. G- van Oifen, Den Haag 

In het tijdschrift „De Nederlandse Jager", 
(jaarg. 56, no. 49), komt een veldwaarne-
ming voor, die merkwaardig genoeg is om 
hier te worden vermeld. 
De schrijver, die met een fotograaf op stap 
is om nesten te zoeken in de duinen van 
Ameland, stuit op een wulpennest, nog 
geen twee meter verwijderd van een oud 
schelpenfietspaadje. 
We laten hem nu aan het woord: 
„De wulp vloog er pas af toen we haar op 
tien meter genaderd waren. 't Trof mooi, 
dat we de fotograaf bij ons hadden. Toen 
we het nest even van heel dichbij bekeken, 
zag ik in het midden van het nesf onder de 
eieren iets liggen, dat ik voor een krabben-
schaal hield. Ik raakte het met de vinger 
aan en 't bleek een „donderpadje" (aanha-

lingstekens van ons, v. O.) te zijn, dat daar 
een knus en warm plekje gevonden had in 
het warme nest onder de broedende wulp. 
Het scharrelde haastig weg, maar gleed 
telkens uit op de gladde eieren. Onder-
tussen was de fotograaf schotklaar en hij 
lalmde niet dit aardige gevalletje te knip-
pen". 
Dat het hier geen jagerslatijn betreft, be-
wijst de foto, waaruit ook duidelijk blijkt, 
dat we met de rugstreeppad te doen had-
den (hetgeen ook klopt met de biotoop). 
Nu blijft nog de vraag open, of het dier, op 
zoek naar een verblijfplaats, toevallig op 
deze vreemde plek verzeild is geraakt, of 
dat het uit eigen beweging de warmte van 
eieren en broedende vogel gezocht heeft. 
Dit laatste lijkt heel aannemelijk. 

Vraag-, aanbod-, ruilrubriek 
I'.Ik li'i I..IN gratiH van de vraag*, aanhod- en ruilriihrick gebruik makes!* mils de gegevcnB 
uiterlijk op dc ltle van de maand, voorafgaande aan die waarin de mededeling moet worden 
opgenomen, dc redactie van ons blad hebben bereikt. 
Berichten voor deze rnhrick voor de maand April moeten dim uiterlijk 10 Maart in het 
bezit van de redacteur zijn. 

Ons lid L. v. d. Tuin, v. d. Pekstraat 48/50, 
Amsterdam-N., zoekt enkele Anolis caroli-
nensis of andere Anolis soorten, zowel C O 
als OO. 
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Dit zijn de foto's beho-
rende bij het artikel „Do 
slang als symbool" door 
J. Bovenkerk Jr. in ons 
Januari-nummer. 

Foto's Geerders. 

Foto I (boven): 
Belief uit Oropos IV eeuw 
v. Chr. Nationaal Mus. 
Athene. 
Foto II (beneden): 
Relief uit een heilige 
plaats in Noord Grie ken-
land, einde V eeuw v. 
Chr. Glyptotheek Ny 
Karlsbad. 

s 
Boekbespreking 
Twee buitenlandse uitgaven vragen deze 
maand onze aandacht. Het eerste, El Sal-
vador, uitgegeven bij Verlag Dr. Waldemar 
Kramer, Frankiurt am Main, is van de hand 
van niemand minder dan Prof. Robert Mer-
tens en geeft een levendige beschrijving 
van de reis, die de schrijver naar dit „Land 
der Vulkanen" maakte. Voor ons als terra-
rium-houders, zijn vooral van belong de 
beschrijvingen van diverse reptielen en 
amphibieen met hun biotoop. Basiliscus-
soorten, Leguanen en de prachtige schild-
pad Geoemyda pulchirrima incisa, ze wor-
den beschreven zoals Prof. Mertens ze in 
hun natuurlijke omgeving zag en ving. Tal-
rijke goede foto's maken dit boek een be-
geerlijk bezit voor ieder, die zich voor de 
natuur interesseert. 
„Creatures of Mystery" zijn de slangen en 
vooral de ratelslangen, waarover het twee-
de boek vertelt; het werd uitgegeven door 
de schrijver Gray Meek en gedrukt bij The 
J. W. Burke Company, Macon, Georgia in 

de Verenigde Staten. 
Het is een vreemd boek, dat werd geschre-
ven met het doel, bij te dragen tot de 
complete uitroeiing (!) van deze slangen, 
die de schrijver in zijn opdracht „Amerika's 
gevaarlijkste binnenlandse vijand" noemt. 
En Crotalus atrox en zijn broers en neefs 
worden dan ook wel heel zwart gemaakt 
en met hen de herpetoiogen, die het lei 
hebben, te ontkennen, dat slangen hun 
prooi zouden hypnotiseren. Het verhaal is 
verder een onontwarbaar mengsel van 
goede veldwaarnemingen en de meest fan-
tastische vormen van bijgeloof. Toch is het 
voor hen, die iets meer willen weten over 
het leven en de betekenis van gifslangen 
in dichtbevolkte gebieden een aardig boek. 
Vele foto's, niet alle even geslaagd, geven 
een indruk van de afmetingen, die deze 
dieren vaak bereiken en van de methode, 
die bij het vangen en opsporen wordt toe-
gepast. 
De prijs is $ 3,—. 
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