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Hagedissen van Nieuw-Guinea door D. L. Leiker, arts te Seroei 

Vllegend Draakje (Draco volans) Foto: Dr. Herbert Schmidt, Berlljn 

Vorig jaar begon ik met een summier over-
zichtje van de hagedissen van Nieuw-Gui-
nea. De kopij van het vervolg hierop bleak 
echter te zijn zoekgeraakt. Na lange onder-
breking volgt daarom eerst thans een 

nieuw vervolg: 
Een opvallende vertegenwoordiger van de 
familie Geckonidae is Gecko vittatus. Deze 
bereikt een lengte van ongeveer 25 cm 
en is dus veel groter dan de tjitjaks, die de 
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huizen bewonen. Het dier valt op door een 
V-vormige witte band op de grens van kop 
en hals, die overgaat in een donkeroruin 
omzoomde witte band over het midden van 
de rug. De grondkleur is geel- tot donker-
bruin en kan, al naar de omstandigheden, 
varieren. Een fraai dier, dat vaak in 
opslagplaatsen en bergruimten bij de hui-
zen te vinden is. Nellie de Rooy noemt het 
een boom-tjitjak, doch ik vond het hier 
nooit op bomen. In huis komt het zelden. 
In mijn terrarium werden herhaaldelijk te-
gen een zijruit eitjes afgezet. Deze zijn 
ongeveer 114 cm en zitten met een afge-
platte kant tegen het raam geplakt. In een 
geval bedroeg het aantal drie, doch ge-
woonlijk worden twee eieren tegelijk af-
gezet en zitten steeds vlak bij elkaar. Geen 
poging werd gedaan om ze ook maar 
enigermate te verstoppen, integendeel, ze 
zaten op de meest open en opvallende 
plaats van het terrarium. 
Een heel algemene buiten-tjitjak is ook 
Gymnodactylus marmoratus. Wij vinden ze 
vaak tussen kisten, stapels brandhout, 
boomstronken e.d. De diertjes zijn ongeveer 
even groot als de huis-tjitjak doch veel 
mooier getekend. De kop is overdekt met 
een fijn netwerk van zwart op een blauw-
qrijze ondergrond; de rug vertoont vele 
vlekken en streepjes, vaak dwarsbanden 
vormend, die naar de staart toe duidelijker 
worden. Het is jammer, dat het nachtdieren 
zijn en in het licht hun fraaie tekening 
spoedig vervaagt. Alleen in de scheme-
ring heeft men er een poosje plezier van 
in het terrarium. 
Van de familie Pigopodiae komt op Nieuw 
Guinea alleen Lialis voor, een hazelworm-
achtig dierje met rudimentaire achterpoten. 
Op de Noordkust van Nieuw-Guinea kwam 
ik ze nooit tegen. Dit jaar zag ik ze voor 
het eerst in het binnenland, achter Merauke 
aan de Zuidkust. Daar zijn ze in het geheel 
niet zeldzaam. Deze Nieuw-Guinese hazel-
worm heeft een zeer spitse, lange bek, is 
geelbruin gekleurd met donkere lengte-
strepen en bereikt een lengte van ongeveer 
50 cm. 't Beestje is nogal traag, de pootjes 
helpen weinig of niet bij de voortbeweging. 
Het was makkelijk te vangen en in het 
terrein te volgen. Merkwaardig genoeg wa-
ren mijn dragers in het geheel niet bang 
voor deze „slang". De vindplaats van dit 
dier heeft, althans in de droge tijd, wel 
enige overeenkomst met de Veluwe. Zuid 
Nieuw-Guinea heeft grote laagvlakten, die 
in de natte tijd onder water staan en af-
gewisseld worden met iets hoger gelegen 
gronden, die dun bebost zijn. In het Noor-
den is dit landschap-type afwezig. Op die 
hogere gronden treffen we veel, soms 
metershoge, termietenheuvels aan. Ik weet 
niet, welke reptielen hier de termiet als 
voedsel kunnen waarderen, het is echter 
opvallend, dat de reptielenrijkdom in deze 
buurt vaak groter is dan elders. 

Een andere iamilie, de Agamldae, is op 
Nieuw-Guinea rijk vertegenwoordigd. Het 
zijn meest fraaie boomhagedissen, die u 
kunt vergelijken met de leguanen. Echte 
leguanen komen op Nieuw-Guinea niet 
voor. Ook de hagedis, die in Indonesie 
„Kameleon" wordt genoemd (Calotes cris-
tatellus), behoort tot de agamidae, doch 
heeft dit gebied niet bereikt. Wel zijn er ver-
schillende andere vertegenwoordigers van 
het genus Calotes, die hier de bomen be-
volken. Ook deze kunnen naar gelang van 
ondergrond, licht enz. aanzienlijk van kleur 
veranderen, doch zo fraai als bij de ge-
wone Indische ..kameleon" gebeurt dat 
toch niet. 
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Celotes versicolor Foto: Dr. Herbert Schmidt. Berlin 

Tot de fraaiste der Agamidae behoren de 
leden van het genus Goniocephalus, grote 
boomhagedissen, vaak met felle kleuren en 
fraaie tekening. Opvallend is bij hen de 
geplooide keelzak en de lange kam over 
kop en rug. Ze bereiken soms een lengte 
van 80 cm en kunnen er, wanneer ze in 
het nauw worden gebracht, bepaald ai-
schrikwekkend uitzien. 
Het is niet eenvoudig, ze in de vrije natuur 
te ontdekken. Doodstil kunnen ze liggen op 
een grillige boomtak. Dan pas valt op, hoe 
prachtig tekening en kleur aansluiten bij 
de omgeving. 
Enkele kleinere exemplaren hield ik in het 
terrarium. Veel plezier heb ik er echter 
niet aan beleefd; ze waren stil en aten 
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slecht. Vermoedelijk vragen ze een zeer 
groot terrarium met rijke boombeplanting 
om in hun element te zijn. 
Tot dezelfde familie behoort ook Draco 
volans, het vliegend draakje. Of het dier 
hier echter inheems is, moet sterk worden 
betwijfeld. De enkele melding van een 
vondst schijnt niet betrouwbaar te zijn. 
Waar ik er ook naar vroeg, steeds draaide 
het uit op boomkikkers en vliegende bui-
deldiertjes. Alleen in het land achter Me-
rauke beweert men positief, dat er vliegen-
de hagedissen voorkomen. Ik heb ze er 
echter niet te zien kunnen krijgen en twijfel 
sterk aan de juistheid. 
Het merendeel van de hagedissen, die we 
hier dagelijks om ons heen zien, behoort 
tot de familie der Scincidae. Deze familie 
is zo uitgebreid, dat het onmogelijk wordt 
u hiervan ook maar in het kort een beeld 
te geven. 
De kleine vertegenwoordigers, 6 tot 10 cm 
lang, zien we in grote aantallen overal 
langs de weg, aan de bosrand en op 
steenhopen en zo op het eerste gezicht 
lijken ze allemaal op elkaar. De meeste 
zijn bruin, varierend van zeer licht tot zeer 
donker, met gele, witte, goudkleurige of 
zwarte lengtebanden en tekening. Sommige 
vertonen een roodachtige, andere een 
groene of gouden weerschijn. Een ding 
hebben ze echter alle gemeen: ze zijn on-
gelooflijk vlug! In een ogenblik zijn ze 
onder een steen of in een spleetje ver-
dwenen en ondanks het grote aantal is het 
een hele toer er een aantal van te vangen. 
Merkwaardig genoeg zijn ze in het terra-
rium vanaf de eerste dag op hun gemak. 
Ze verstoppen zich niet en nemen direct 
voedsel aan. Door hun beweeglijkheid, het 
geklauter over stenen en takken en de 
flinke sprongen, die zij daarbij vaak kun-
nen maken, zijn het aantrekkelijke gasten. 
Vele van deze kleintjes behoren tot het 
genus Lygosoma. Een van de allermooiste 
is wel Lygosoma cyanurum met een azuur-
blauwe staart. Van dit dier volgt echter 
een aparte beschrijving, het is dit tenvolle 
waard. 
Naast kleine grijze boomhagedisjes, die we 
vaak vinden op de casuarine-stammen, 
waar ze door kleur en tekening nagenoeg 
niet opvallen, leeft op vele bomen de 
Nieuw-Guinese smaragdhagedis Lygosoma 
smaiagdinum. 
Aan het strand, vooral bij koraaldammen 
en langs rotsige kusten, vinden we L. atro-
ccstatum, tot 25 cm lange, bruin tot bruin-
zwarte hagedissen, die bij nadere beschou-
wing een fraai netwerk van lijntjes en 
vlekjes op de kop en rug vertonen. Water-
vlug racen ze over het strand en zijn in 
een oogwenk tussen de rotsen verdwenen. 
Het geslacht Lygosoma telt verder vele 
vertegenwoordigers, die er een verborgen 
leefwijze op na houden. Ze huizen in de 
grond, onder bladeren en boomstammen 

en meer dergelijke plaatsen. De grotere zijn 
meestal effen bruin gekleurd, doch de 
kleintjes vertonen soms een lraaie teke-
ning. Veelal bezitten zij korte pootjes, een 
rolronde staart en een spitse kop, alles 
gebouwd op graaiwerk. Als terraiiumdier 
zijn ze niet bepaald geschikt omdat men 
ze vrijwel niet te zien krijgt. Toch zijn er 
uitzonderingen: momenteel heb ik in mijn 
terrarium een 35 cm lange, nog ongedeter-
mineerde, skink, die aanvankelijk steeds 
onder de grond bleef, doch langzamerhand 
zijn leven gaat beteren. Zodra het sleepnet 
omgekeerd wordt om de inhoud in het ter-
rarium te storten, komt de kop boven de 
grond uit en gaat het dier op jacht. Met 
zijn lange, rolronde, roserode staart is het 
wel een aardig dier. Een van de redenen, 
waarom ik dit hagedisje houd, is, dat van 
de levenswijze van deze skinks nog zo 
weinig bekend is. 
Het genus Mabuia levert ons dieren, die 
men wat meer te zien krijgt. Het zijn forse 
skinks met stevige poten. Als ze zich zon-
nen, ligt er een weerschijn over de rug, 
die deze dieren, overigens effen bruin ge-
kleurd, bijzonder mooi kan maken. 
Tiliqua gigas (de onderhand beroemd ge-
worden Kaki ampat) krijgt nog een apart 
verhaaltje, waarin over zijn gedrag als 
terrariumbewoner wordt verteld. 
Verwant aan de skinks, doch er in het 
geheel niet op gelijkend, is Dibamus no-
vaeguineae. Op het eerste gezicht is niot 
uit te maken of men met een slangetje of 
met een hagedis te maken heeft. Dit worm-
achtige, bruin tot bruin-zwarte hagedisje 
kan een lengte van 15 cm bereiken, waar-
van de staart, die in een kort, spits puntje 
uitloopt, hoogstens een paar cm in beslag 
neemt. Met een loupe kunnen we bij het 
mannetje nog iets van rudimentaire achter-
pootjes ontdekken; het vrouwtje vertoont 
zelfs deze sporen van pootjes niet meer. 
Deze trage diertjes leven in de grond en 
meerdere malen vond ik ze bij het opstaan 
op de vloer van ons huis. Als terrarium-
dier heeft men er niets aan, doch ik noem-
de ze als curiositeit. 
Tenslotte wil ik hier nog noemen de meest 
bizarre der scincidae, Tribolonotus novae-
guineae. Ook dit dier hield ik in het terra-
rium, doch hierover vertel ik in het vol-
gend nummer meer. 
Het voorgaande was wel een zeer summier 
overzicht. Niettemin hoop ik u een idee te 
hebben gegeven van de rijkdom aan vor-
men, die dit land op het gebied van hage-
dissen herbergt. Nieuw-Guinea is voor de 
terraiiumliefhebber wel een ideaal land, 
als hij de tijd voor zijn hobby kan vinden. 
Het wordt hem door de rijke natuur vlak 
bij huis gemakkelijk gemaakt. Er is een 
overvloed van soorten, een grote keuze van 
planten voor de inrichting van zijn terra-
rium, maar, wat minstens zo belangrijk is, 
de voeding levert voor de meeste soorten 
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veel minder moeilijkheden op dan in Ne-
derland. Met een sleepnet heeft men in 
een ommezien van tijd voor „elck wat 

wils". En aan winterschaarste en winter-
slaap wordt hier natuurlijk niet gedaan. 

In ons volgend nummer bespreekt de heer Leiker 
enkele soorten, die hij zelf in zijn terrarium 
houdt, ultvoeriger. 

Enige waarnemingen over kleuren en 
verkleuringen bij onze hagedissen 

R. van Iersel, Den Haag 
(Vervolg van het artikel in ons vorige nummer) 

In een bakje, dat onverwarmd was (winter) 
werd een Anolis geplaatst. Dit bakje was 
voorzien van tuinaarde, een stuk kurk-
schors (lichte kleur) en een koolslak (zwart). 
Deze inrichting diende tevens om te zien 
of de achtergrond iets aan de verkleuring 

Anolis carolinensis in terrarium van J. Burgers, Tilburg 
Foto: J. Burgers 

af of toedeed, waarvan ik echter niets heb 
bemerkt en waarvan ik trouwens bij mijn 
andere hagedissen ook nimmer iets waar-
nam. 
De temperatuur in het bakje was 16° C. 
Zodra het zonnetje verscheen verkleurde 

het dier tot donkerbruin, waarbij het er 
niet toe deed of het zich op de kurk of de 
kool bevond. Zodra het diertje at werd de 
kleur groen, doch verder bleef het over-
wegend bruin. Een ander, door een thee-
lichtelementje op 23° C. gehouden bakje 
gaf hetzelfde beeld, behoudens dat het mij 
toescheen dat het verkleuren iets sneller 
in ziin werk ging. Ik heb deze proef di-
verse malen herhaald, ook door de dieren 
beurtelings te verwisselen (het betrof hier 
een zestal dieren), doch steeds met het-
zelfde resultaat. Merkwaardig is, dat vier 
exemplaren in slaaptoesiand zeer licht. 
van kleur werden en de overige twee juist 
donkerbruin. 
Op grond van dit alles wil het mij voor-
komen, dat, zulks in tegenstelling tot de 
vissen, de kleur en hoedanigheid van de 
omgeving weinig invloed hebben op de 
werkzaamheid der kleurstofcellen bij onze 
hagedissen, en dat in de eerste plaats de 
gemoedstoestand en het licht hier van over-
wegende betekenis zijn, en wel in de sterk-
ste mate de gemoedstoestand. Immers, bij 
hoogtepunten in de levensverrichtingen zo-
als het verslinden van prooi (zie ook La-
certa no. 5, Febr. 1952), paring en ge-
vechten, treden kleurveranderingen het 
meest intensief op. Zij zijn dan ook meer 
een gevolg van lichamelijke omstandig-
heden dan een aanpassing aan milieu-
factoren, dientengevolge aulomatisch en 
niet te beinvloeden door het dier zelf. 
Het is nl. bekend, dat verkleuring bij vissen 
afhankelijk is van de al of niet aanwezig-
heid van gezichtsvermogen. Bij hagedissen 
waarschijnlijk niet: een exemplaar van de 
Anolis had een ontsteking aan beide ogen, 
die daardoor geheel dicht zaten en door 
pus-vorming niet open konden. Toch bleef 
het dier normaal verkleuren, op dezelfde 
wijze als de gezonde dieren. 
Het lijkt juister te spreken van verkleurings-
„verschijnsel" dan van „verkleuringsver-
mogen". Evenwel kunnen slechts zuiver 
wetenschappelijke onderzoekingen de re-
den of de oorzaak onthullen. 
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Het reptielenhuis, stiefkind van de dierentuin? 
door J. W. Rotermundt, 's-Gravenzande 

Het buitenvivarium in de Londense Zoo. Foto: Lionel E. Day, A.R.P.S. 

Het is een lange weg van het oude, ieizen-
de wilde beestenspel naar de modeine 
dierentuin. Niet longer een bron van sen-
satie, waarbij het geeerd publiek lekker 
kan griezelen onder het aanhoren van de 
toelichtingen, door een „deskundige" expli-
c a t e s gegeven, maar een instelling met 
een cultureel en paedagogisch doel, waar 
jong en oud, vakman en leek, in staat 
worden gesteld, het dier en zijn gedragin-
gen te leren kennen. Deze omwenteling 
heeft grote gevolgen gehad: „Geen mo-
deine dierentuin kan meer," zoals prof. 
Hediger in zijn boek „Wildtiere in Gefan-
genschaft", zegt, „een op zichzelf staande 
onderneming zijn." Banden met wetenschap, 
onderwijs etc. zijn door de tijd gegroeid en 
kunnen niet meer worden verbroken, trou-
wens geen rechtgeaard dierentuinman zou 
dit ook maar een ogenblik wensen. De 
wederzijdse voordelen zijn dan ook zeer 
belangrijk. Enerzijds kan de bioloog zijn 
waarnemingen doen aan de tentoongestel-
de dieren en de dierentuin maakt gebruik 
van de hierdoor verkregen resultaten met 
als gevolg beter inzicht in de eisen, die 
het dier aan huisvesting of voeding stelt. 

Zo vullen zij elkaar aan en ieder, niet in 
de laatste plaats de bewoners van de tuin, 
vaait er wel bij. 
Zoveel te opvallender is het echter, dat nog 
steeds, ondanks de ook hier bestaande 
uitgebreide literatuur en verzamelde erva-
ringen, de reptielen-afdeling van practisch 
alle dierentuinen het stiefkind is gebleven. 
Het vaak werkelijk mooie en interessante 
diermateriaal is gehuisvest op een wijze, 
die volkomen in strijd is met alles, wat 
door vakmensen, maar ook door amateurs, 
in een lange reeks van jaren werd ge-
vonden, beschreven en gepropageerd. Men 
krijgt vaak de indruk, dat voor deze dier-
groepen ook bij de exploitanten van het 
park niet veel belangstelling bestaat en 
door enkele van hen werd mij dit ook 
ronduit bevestigd. Het argument luidt dan 
vaak: „Ach, het is niet verantwoord, hier-
aan grote kosten te besteden. Het publiek 
loopt er even langs, vindt het griezelig en 
interesseert zich er verder niet voor." 
Nu moet ik toegeven, dat ik, onder de hui-
dige omstandigheden, mij dit best kan 
indenken. Hoe wil men het publiek be-
langstelling doen krijgen voor iets, dat zo 
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weinig aantrekkelijk wordt opgediend. Men 
zit nu eenmaal nog altijd vol met voor-
oordelen tegen alles, wat reptiel is, om nu 
nog maar te zwijgen van padden, kikkers 
en dergelijk „vies" gedierte. Echter, reeds 
ruim vijftig jaar geleden heeit Dr Klingel-
hofer reeds, onder veel moeilijker omstan-
digheden, afdoende bewezen, dat het mo-
gelijk is, een vivarium zo in te richten, dat 
het publiek geboeid wordt door het geheel 
van beplanting en dieren en graag langere 
tijd blijit kijken. In onze tijd is er het Viva-
rium Konigswinter, de Reptilien-Zoo op de 
Drachenfels, waar de traditie van de land-
schapsterraria op moderne wijze wordt 
voortgezet. En het publiek stroomt toe! 
Het is dus mogelijk, een reptielenafdeling 
zo in te richten, dat het argument van de 
te geringe belangstelling niet meer op 
gaat. Ook de technische kant van het pro-
bleem zal tegenwoordig veel minder moei-
lijkheden opleveren. Met onze moderne 
bouwstoffen en hulpmiddelen zijn de mo-
gelijkheden enorm veel groter en zelfs in 
deze dure tijd behoeven de kosten bij juiste 
uitvoering niet hoger te zijn dan die, welke 
voor vele andere dierenverblijven worden 
besteed. Ook de bouw van buitenterraria 
vormt een mogelijkheid, die niet over het 
hoofd mag worden gezien. Een inrichting 
als die van ons lid, de heer Van Wijk te 
Bussum, leent zich, mijns inziens, met 
slechts enkele kleine wijzigingen, voor op-
stelling in een dierentuin. 
Tenslotte nog het volgende: onder de La-
certa-leden tellen wij vier dierentuinen, die 
in hun verzameling een aantal reptielen en 
amphibieen hebben. Zou het nu niet moge-
lijk zijn, dat zij, op grond van hun lidmaat-

Indien men kan aannemen, dat Schor-
pioenen zelfmoord kunnen plegen, zou men 
dan zo ver kunnen gaan, hun zwaarmoe-
dige gedachten toe te kennen? *). Naar 
mijn mening is deze vraag merkwaardig 
genoeg om de lezers er een en ander over 
te vertellen. 
Het is niets zeldzaams, als wij gedurende 
onze lentewandelingen op de oppervlakte 
van vijvers dode of stervende insecten zien. 
Zonder twijfel de ongelukkige slachtoffers 
van windvlagen of stortregens? Of heeft 
een van de eerste voorjaarszonnestralen 
hen zo uitbundig gemaakt, dat zij hun kop 
wel moesten verliezen? 
Daar hebt u nu een stelling, die in vele 
gevallen juist zal zijn, maar in werkelijk-
heid zou het ook tragischer kunnen zijn. 
Zo heeft Jolivet (in 1944) talrijke individuen 
van een loopkever, Steropus madidus F 
(= Pterostichus), zich in poelen zien ver-
zamelen en zich op het water wagen, na 

schap, de mogelijkheid tot het inrichten 
van een aantal iandschapsterraria eens 
ernstig onder de loupe nemen? 
Of anders, indien zij menen, dat hiertegen 
bezwaren bestaan, deze eens in een artikel 
in ons blad naar voren brengen? Door ge-
zamenlijk bestuderen van deze problemen 
zal vermoedelijk blijken, dat ondanks ver-
meende of werkelijke bezwaren, deze me-
thode grote voordelen heeit zowel wat de 
verhoging van de „showwaarde" betreit 
(en ik ben me er ten voile van bewust, dat 
hiermede ook het zakelijk belong van ge-
noemde instellingen gebaat is), als wat de 
juiste en doelmatige verzorging van de 
dieren betreft, een factor, die toch zeker 
niet mag worden onderschat. 
Een punt, dat hierbij nog een grote rol 
speelt, is de juiste keuze van de te tonen 
dieren; een nachtdier bijv. blijit uiteraard 
verreweg het grootste deel van de dag 
onzichtbaar en het zal vaak niet mogelijk 
blijken, deze gewoonte in gevangenschap 
te wijzigen. Daartegenover bestaat een zo 
enorme hoeveelheid attractieve soorten, die 
in staat zullen zijn door uiterlijk of gedrag 
het publiek te boeien, mits omstandigheden 
worden geschapen, die het dier ertoe bren-
gen zijn normale leven zoveel mogelijk 
te Ieiden. 
Indien dit artikeltje er toe bijdraagt, dat 
dit probleem eens werkelijk serieus wordt 
benaderd, dan zal ook onze mooie lief-
hebberij hiervan de gunstige gevolgen 
ondervinden en zo zal ook op dit gebied 
een wisselwerking ontstaan, die zowel de 
dierentuinen als „Lacerta" slechts ten 
goede kan komen. 

een meer of minder duidelijke aarzeling. 
Deze zwarte kever, die ongeveer lJ/> cm 
lang is, en waarvan soms de laatste leden 
van de poten rood zijn, leeft over 't alge-
meen onder stenen en lijkt in niets op een 
waterinsect. Een onmiddelijke verdrinking 
is trouwens het geregelde gevolg van het 
bad. 
Zou het hier een kwestie zijn van collec-
tieve „verstandsverbijstering"? Laten wij, 
alvorens een dergelijke uitspraak te doen, 
wat dichter naar het water toegaan en de 
slachtoffers eens van naderbij onderzoeken. 
Wij zullen ons dan waarschijnlijk verbazen 
over een feit, dat Jolivet op dezelfde wijze 
getroffen heeft. Terwijl de wanhopige 
kevers tevergeefs met hun lange poten 
werken, met tot resultaat, dat zij dieper en 
dieper in het water zakken, ziet men — 
uit een opening in het achterlijf — een 
soort draad komen, die om zichzelf heen-
kronkelt. Het is een worm, een Gordiida. 

Plegen insecten zelfmoord? 
door G- Demoulin, Amau. s/Meuse, Belgie 
Vertaling: G. Uiterdijk 
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Op het ogenblik, dat men de kever uit het 
water haalt, houdt de worm onmiddellijk 
op met het verlaten van het insecten-
lichaam en verdwijnt daar weer in, aan-
gezien hij zeer gevoelig is voor uitdroging. 
Legt men de kever weer in het water, dan 
he-rneemt de worm ogenblikkelijk zijn po-
gingen om hem te verlaten en wanneer hij 
een ogenblik niet overstuur is door de 
abnormale omstandigheden, maakt hij zich 
vlug van zijn gastheer los, deze aan zijn 
tragisch lot overlatende. 
Het bad van het insect schijnt dus de 
worm automatisch te bevrijden en om dat 
te bereiken moet de worm de kever — die 
dus tot de ondergang gedoemd is — dwin-
gen het water in te gaan. De drenkeling 
was dus niet „normaal" en, hoe abnormaal 
zijn handeling voor het menselijk gevoel 
ook moge schijnen, krachtens de beschre-
ven omstandigheden valt deze handeling 
te verklaren. Die omstandigheden spelen 
trouwens vaak een rol: in Normandie wordt 
b.v. 70 % van Steropus madidus F ge-
teisterd door zich voortdurend aan ver-
drinking over te geven. 
De kevers in kwestie zijn niet de enige, 
die van parasitaire wormen te lijden heb-
ben. Verschillende onderzoekingen hebben 
aangetoond, dat werkelijk talrijke in-
secten, die tot verschillende klassen be-
horen, door parasitaire wormen geteisterd 
kunnen worden. Zo heeft men Gordiidae 
gevonden bij andere loopkevers en koker-
juffers (libellen). Het geval van de Bid-
sprinkhanen (Mantes) in de Congo is bij 
de Belgische kolonisten welbekend; zij 
hebben deze parasiet de veelzeggende 
naam „serpent" gegeven (serpent = eigen-
lijk slang, maar hier wordt dit woord in 
ongunstige betekenis bedoeld. Vert.); Dorier 
heeft Gordiidae bij duizendpoten waar-
genomen. 

De verlichting, die bepaalde dieren zoeken 
door naar het water te gaan, heeft niet 
altijd even tragische gevolgen als in het 
geval met de door Jolivet waargenomen 
kevers. Zo heeft Conger, aangehaald door 
Mc Cook (1884), gezien, dat huiskrekels 
zich vergenoegen met het nemen van een 
„zitbad" in het water van een emmer, 
waardoor er Gordiidae uit een opening in 
hun achterlijf konden ontsnappen. Daarna 
hervatte het insect, dat zich heerlijk op-
gelucht voelde, zijn wandeling. 
Hoe het ook zij, de aanwezigheid van de 
worm in het lichaam van het insect, schijnt 
een min of meer grote behoefte aan water 
te veroorzaken. Blunck (1922) en Jolivet 
(1944) veronderstelden dan ook, dat een 
organische stof — een hormoon — door de 
worm tijdens het geslachtsrijp worden af-
gescheiden, bij de gastheer een gevoel van 
dorst veroorzaakt, welke gevoel hem aan-
spoorde, het water op te zoeken. 
Uit de aanwezigheid van de parasiet kun-
nen ook andere gevolgen, die misschien 
minder in het oog lopend zijn, voortvloeien. 

Wat de eigenlijke verdrinkingskwestie aan-
gaat, meent Blunck (1915) niet, dat de 
invloed van de Gordiidae rechtstreeks tot 
de dood van het door de parasiet ge-
plaagde insect zou kunnen leiden. Het 
schijnt echter, dat de wormen wel dikwijls 
de ontwikkeling van hun gastheer kunnen 
bespoedigen of, in het tegenovergestelde 
geval [nl. dat van de Geelgerande water-
kever (Blunck, 1922)], de voortplanting een 
jaar later overslaan. Von Linstow (1891) 
meent, dat een enkele worm totale on-
vruchtbaarheid bij een loopkever (Pterosti-
chus) kan veroorzaken, maar Grasse (19351 
daarentegen gelooft, dat een dergelijk 
resultaat voor de gastheer slechts door de 
invloed van vele wormen gezamenlijk ver-
oorzaakt kan worden. 
Als men anderzijds de lijst van door Gor-
diidae geteisterde dieren doorleest, consta-
teert men, dat het uitsluitend insecten en 
duizendpoten zijn. Van hen nu leeit het 
merendeel op het land en men zou zich 
hierover kunnen verbazen, wanneer men 
zich de behoefte aan water en de afkeer 
van de worm voor een landmilieu, waar 
hem een onmiddellijke uitdroging dreigt, 
herinnert. Waarom nestelt de waterminnen-
de worm zich dan in zijn — een landleven 
leidende — gastheer? Als wij de geschie-
denis van de parasiet weer opnemen bij 
het punt, waar wij hem enige regels eerder, 
nl. bij het verlaten van de loopkever, heb-
ben achtergelaten, zullen wij niet veel 
wijzer worden. Maar misschien is zijn na-
komelinqschap minder geheimzinnig. Met 
dat doel zullen wij, evenals Dorier (1930) 
heeft gedaan, de ontwikkeling van de worm 
in zijn natuurlijk milieu gaan volgen en 
zodoende kunnen wij dit vreemde vraag-
stuk zonder twijfel oplossen. 
Sedert lang kent men in beken en poelen 
het bestaan van die geel-bruinachtige 
wormen, die op stukjes fijn draad lijken, 
gewoonlijk 15 cm lang zijn, maar waarvan 
zekere soorten de uitzonderlijke lengte van 
1 meter 65 cm kunnen bereiken, bij een 
doorsnede van 1\4 mm! Wij herinneren ons 
— bij wijze van vergelijking — dat Dorier 
in een 3 a 4 cm lange, dikke groen en 
bruine sprinkhaan, acht van die wormen 
heeit gevonden, waarvan de gezamenlijke 
lengte 3.30 meter bedroeg. Hun bouw is zeer 
eenvoudig en anatomisch niet interessant; 
de geleerden moeten de soorten dan ook 
determineren aan de zeer talrijke, iijne 
ronde of veelhoekige bultjes, die de huid 
bedekken en die bij anderen ontbreken. 
Dikwijls kan men hen zich door het water 
zien voortbewegen met traag golvende 
bewegingen, of wel zittend in de opgerolde 
uiteinden van waterplanten, vaak ook 
kronkelen zij zo door elkaar, dat zij een 
onontwarbare kluwen vormen, welke klu-
wen op een Gordiaanse knoop (waaraan 
zij hun naam ontlenen) lijkt en laten zich 
dan met de stroom meevoeren. 
In de lente worden na de paring, waarbij 
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het mannetje een spermatophoor („zaad-
kegeltje") aan het achtereinde van het 
wijfje vastmaakt, de eieren gelegd. De 
lange snoeren ronde, witte of witgele eieren 
zijn vastgemaakt aan waterplanten of aan 
onder water liggende stenen. Dikwijls blij-
ven de volwassen dieren tussen deze snoe-
ren zitten. Men heeft gemeend, dat zij zich 
op die manier veilig trachten te stellen 
voor eventuele rovers (Wesenberg-Lund, 
1910), maar dan kent men deze wormen 
„zonder kop of staart" misschien wel teveel 
intelligentie toe. 
Weldra komen er uit de eieren wormpjes 
van microscopische lengte (5 tot 15 hon-
derdste milimeterl), die daarom niet minder 
geducht zijn, gewapend als zij zijn met 
een van een drievoudige rand van tandjes 
De ramp en zijn invloed op onze 
kruipende dieren 
Dezer dagen werd ons vanuit Dordrecht 
een krantenknipsel toegezonden, waarin 
werd verhaald, hoe bewoners uit de om-
geving van het Spoitpark aan de Reeweg 
alarm sloegen, omdat in hun tuintjes een 
slang was gezien. Personeel van Gemeente-
werken kwam eens poolshoogte nemen en 
men kon het dier, een ringslang van plm. 
1 meter lengte en 3 cm dikte, vrij makkelijk 
vangen. Wonder boven wonder heeft men 
het ditmaal niet onmiddellijk doodgeslagen 
doch ter hand gesteld aan de heer Verhey, 
leraar biologie aan het Lyceum te Dor-
drecht, die het verder zal verzorgen. 
Men neemt nu aan, dat dit dier door de 
overstroming, uit zijn overwinteringsplaats 
is verdreven en in de meer bewoonde delen 
van het eiland zijn toevlucht heeft gezocht. 
Het blijit natuurlijk altijd mogelijk, dat we 
hier met een versleept of ontsnapt exem-
plaar te doen hebben, hoewel dit, naar 
mijn weten, niet is kunnen worden vast-
gesteld. De vraag blijft nu open, waar is 
dit dier vandaan gekomen? Kan het mis-
schien zijn, dat bijv. in de Biesbosch ring-
slangen voorkomen? Dan zou dit een nieu-
we vindplaats betekenen. Bovendien is het 
nog merkwaardig, dat het dier bij een 
dergelijke lage temperatuur actief was. 

Boekbespreking 
In de reeks Kosmos Naturfiihrer verscheen 
bij de Franckh'sche Verlagshandlung te 
Stuttgart een nieuw werkje van proi. Robert 
Mertens: Kriechtiere und Lurche. Dit boekje 
is, hoe kan het anders, een waardevol be-
zit voor ieder terrariumhouder. Een deter-
minatie-tabel voor grotere groepen, een 
voor soorten, een lijst van wetenschappe-
lijke en een van Duitse namen, 165 (!) 
tekeningen en foto's benevens een litera-
tuur-opgave, maken dit boek tot onuitput-
telijke bron van gegevens voor ieder, vak-
man zowel als amateur, die zich bezig 
houdt met de Midden-Europese herpeto-
fauna. Het zal onze leden interesseren, dat 

voorziene zuigsnuil. Onmiddellijk open-
baren de pasgeborenen hun wrede instinc-
ten, die in verband met hun levenswijze 
noodzakelijk zijn. Ieder waterdier, dat in 
hun buurt komt, wordt direct gezien en 
„aangerand". De jonge wormen dringen 
allereerst de monddelen van hun slacht-
offer binnen en van daaruit in het darm-
kanaal, waarvan zij weldra, door een snel 
heen en weer gaande beweging van hun 
boortoestel, de wand beginnen te vernielen. 
*) Volgens Paracelsus, een Duits-Oostenrijkse 
geleerde (1493—1541). doodden schorpioenen zlch-
zelf en kwamen uit hun overblijfselen weer 
levend tevoorschijn. Er bestond namelijk een 
sage, waarin werd verteld, dat, wanneer een 
schorploen gezet werd temldden van een kring 
gloelende kolen, deze zich — liever dan te ver-
branden — met zrjn eigen angel doodde. 

(Wordt veivolgd.) 

Nuttige Nootjes 
Voor hen, die dit seizoen een oerwoud-
ingerichte bak willen herzien, volgt hier 
een kleine tip, die misschien te pas komt. 
Het blijkt vaak een probleem, om takken, 
boomstronken e.d. te vinden, die op zich-
zelf decoratief genoeg zijn, een goede 
hecht-mogelijkheid bieden voor de slinger-
planten en bovendien makkelijk te bewer-
ken zijn. Meestal vindt men hiervoor ver-
meld, oude vliertakken of ahorn, maar die 
zijn niet overal te krijgen en het gewicht 
vormt vaak ook een bezwaar. Ik meen nu 
een mooie oplossing te hebben gevonden. 
Hier in het Westland houden de luinders 
zo ai en toe opruiming in hun kassen en 
warenhuizen en daarbij worden dan oude 
ol te ver uitgegroeide druivenbomen ver-
wijderd. Deze takken hebben reeds een vrij 
decoratieve vorm, zijn vezelig en ruw en 
niet te hard. Zij lenen zich dus uitstekend 
voor het beoogde doel. 
Mochten er onder de leden zijn, die hier-
mede eens een proef willen nemen, laten 
zij mij dan even schrijven. Ik ben dan 
practisch altijd in staat de benodigde tak-
ken in korte tijd bijeen te brengen en zal 
ze, slechts tegen vergoeding van verzend-
kosten, zo spoedig mogelijk sturen. 

ROTERMUNDT 

we onder de geciteerde literatuur ook ver-
meld vinden: 

„Wijk, D. P. van, De verspreiding van 
„de reptielen en amphibieen in Neder-
„land. - Lacerta 9, S25-43, 16 Karten-
„skizzen, 6 Abb. 1951. 

Een goede beurt voor onze Herpeto-Geo-
graiische Dienst en een aansporing om dit 
belangrijke werk vol te houden. Met behulp 
van dit boek zal het onze leden nog lichter 
vallen, hun waarnemingen op de juiste 
waarde te schatten en volledige gegevens 
aan de H.G.D. te verstrekken. De prijs is, 
gecartonneerd, DM 5,80, in linnen gebonden 
DM 7,50. 
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