
Postrekenlng 461084 

Lacerta 
12e Jaa rgang No. 7 
April 1954 
Verschijnt maandelijks 

G e T U u s t r e e r d o r g a a n gewijd aan de Kennis 
der Kruipende Dieren (Herpetologie) en Terrarium-
kunde 
Uitgave van de Nederlandse Vereniging 
voor Herpetologie en Terrariumkunde ,,Lacerta" 

Adres redactie en administratie: R. van Iersel 
de la Reyweg 138, 's-Gravenhage 

De jaargang loopt van October 1953 tot en met September 1954. Leden ontvangen het orgaan gratis. Losse 
abonnementen worden niet aangenomen. Lldmaatschap: f 9.50 per verenlglngsjaar, te voldoen in termijnen 

Penningmeester: B. Verbrugge, Aronskelkstraat 43 B, Rotterdam 
Secretaris: H. A. L. Menne, Leeuweriklaan 23, 's-Gravenhage 

Terrariumkunde II 
door R. van Iersel, Den Haag 

Materialen 
Voor de bouw en inrichting van terraria 
hebben we de beschikking over diverse 
materialen, die daartoe geschikt zijn. Al-
vorens te kunnen besluiten w61k materiaal 
we zullen gebruiken voor het bouwen van 
een terrarium, dienen we ons eerst grondig 
voor ogen te stellen waartoe het moet die-
nen. Vanzellsprekend is voor de bouw 
hout het eenvoudigst te verwerken en, in-
dien het er om gaat een droog terrarium 
te vervaardigen, ook zonder meer toe te 
passen. Bij de bouw van een droog teria-
rium is het voldoende, als we het hout aan 
binnen- en buitenkant met een gewone 
verfsoort behoorlijk verven. De factor vocht 
heeft hier weinig of geen invloed. W61 is 
aan te raden de verf zorgvuldig op te 
brengen en haar goed te laten drogen, 
alvorens we de bak aan zonlicht blootstel-
len. Al te gemakkelijk zullen zich dan im-
mers blaasjes gaan vormen, die, indien ze 
barsten, een welkome schuilplaats bieden 
aan kleine voedseldieren en ook, wat veel 
erger is, aan parasieten. Bovendien wordt 
het aanzien van de bak er door geschaad. 
Wat de kleur betreft, dient een ieder voor 
zichzeli te beslissen, welke kleur zal wor-
den toegepast. Het beste is deze zo sober 
mogelijk te houden en vooral geen felle, in 
het oog lopende kleuren te gebruiken. 
Vuurrood, geel, oranje of groen zijn uit den 
boze, zeker als het terrarium een woestijn-
indruk moet wekken. Beige, bruin of een 
zeer lichte kleur — behalve wit — zijn dan 
beter geschikt. 
Al naar gelang de grootte, die men zijn 
bak wil geven, moet men de dikte en 
breedte van zijn hout regelen, maar altijd 
minimum-dikte en -breedte. Veel lijstwerk 
werkt storend, vooral als men zijn terrarium 

in de huiskamer moet plaatsen. In dit laat-
ste geval, en dat is het meest voorkomende, 
kan men de buitenkant van de bak het best 
in overeenstemming brengen met de kleur 
van het interieur. Men kan dan de kleur 
aanpassen aan die van het geschilderde 
houtwerk of aan die van het meubilair. Is 
dit meubilair donker, schilder dan toch de 
binnenkanten van de stijlen in lichte, bij 
het uit te beelden landschap aansluitende 
kleur. Dit laatste vanzelfsprekend zolang 
het terrarium een droog woestijnterrarium 
moet zijn. 
Het vochtige of matig-vochtige teirarium 
kan evenzeer van hout worden vervaar-
digd. In dat geval moet men evenwel aan 
het verven, vooral van de binnenkant, meer 
zorg besteden. Als men gewone verfsoorten 
gebruikt, dan verdient het aanbeveling 
eerst al het houtwerk, ook in de voegen, 
zorgvuldig en goed te menien, liefst twee-
maal. Daarna eerst gaat men de grondverf 
opbrengen. Deze grondverf in een zodanige 
kleur, dat de deklaag gemakkelijk de 
grondverf kan bedekken. Dus niet een don-
kere grondverf als de definitieve kleur 
l:cht moet worden. In het omgekeerde ge-
val is dit vanzelfsprekend niet belangrijk. 
De kleur van het interieur kan hier beter 
donker zijn. Voor het verven van het ter-
rarium aan de binnenzijde is ook de in het 
artikel op pagina 43 dezer jaargang ge-
noemde Keimverf zeer goed te gebruiken. 
Het voordeel van deze verf is bovendien, 
dat ze ruw van structuur is en een matte 
tint geeft. Glimmende verfsoorten zijn voor 
het interieur zeer hinderlijk, vooral door 
storende lichtreflexen. 
De achterzijde en de kanten, die niet die-
nen voor het ontvangen van licht, kan men 
het beste van hout — triplex of multiplex — 
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of 'boaid maken. Dit is goedkopei dan glas 
en biedt veel beter gelegenheid tot het 
aanbrengen van voorweipen, zoals boom-
stammetje, takken, schois enz. 
Indien enigszins mogelijk, gebruik dan voor 
de voorkant van uw bakken spiegelglas. 
Dit mag wat duurder zijn, maar het is ook 
fraaiei en sterker. Gewoon vensterklas 
breekt gauw, als er eens per ongeluk een 
stoel tegen geduwd wordt of er tegen ge-
slagen wordt. Als men glasplaten schui-
vend wil aanbrengen, dan verdient het 
aanbeveling het glas te framen in hout of 
metaal en er een handvat aan te maken, 
anders loopt men om de haverklap met een 
jaap in zijn vingers. Dat kan natuurlijk ook 
voorkomen worden door het te laten slij-
pen, maar dat is veel duurder. 
Onder alle omstandigheden blijft metaal 
de voorkeur verdienen. Hoekijzer is veel 
sterker en kan veel dunner zijn. Men heeft 
dan niet zo gauw lelijke, dikke stijlen. Ook 
ijzer moet vanzelfsprekend goed geverfd 
zijn, want roest is lelijk en veroorzaakt op 
glas gauw donkerbruine randen, die niet 
meer weg te krijgen zijn. Ook hoekijzer 
kan men, na het eerst zorgvuldig gemenied 
te hebben, met alle mogelijke sooiten veif 
behandelen. Als het tevoien goed schoon 
en loestviij is zal men, als de menie en 
veif nauwkeurig zijn aangebracht, nimmer 
roestplekken zien optreden, hetgeen de 
duurzaarnheid van uw bakken practisch 
onbeperkt maakt. 
Tot nu toe gebruikte men voor het afsluiten 
van zijn bakken bijna uitsluitend glas. Voor 
de kant, waardoor men het terrarium en 
zijn inhoud moet kunnen zien, is trouwens 
geen andere oplossing mogelijk. Toch is er 
een tweetal materialen, dat zeer de aan-
dacht van de terrariumhouder verdient en 
waarover hier een en ander volgt. 
Zelf ademend plastic 
Dit is een nieuw materiaal, waarover men 
in diverse tijdschriften en couranten publi-
caties heeft kunnen lezen. Het merkwaar-
dige van deze plasticsoort is, dat het vol-
komen afsluit, maar dat de assimilatie van 
planten in zulk een afgesloten ruimte onge-
iiinderd kan plaats vinden. Dit materiaal, 
een Amerikaanse uitvinding, laat namelijk 
koolzuur en zuurstof door, terwijl het wa-
terdamp tegenhoudt. De vochtigheidsgraad, 
die dus eenmaal in die ruimte heerst, blijit 
onveranderd. Hoe een en ander in zijn 
werk gaat is niet duidelijk. Vermoedelijk 
is het materiaal poreus, doch zijn die 
porien wel groot genoeg om zuurstof- en 
koolzuurmoleculen door te laten, terwijl het 
samengestelde watermolecuul te groot is. 
Zelf-ademend plastic wordt door kwekers 
gebruikt om er planten in te verzenden, die 
daar mooi en iris in blijven, zelfs geduren-
de zeer lange tijd. Een mij bekende plan-
tenhandelaar en kweker vertelde, dat hij 
planten als rozen, azalea's en diverse 
heestergewassen, langer dan vijf maanden 
in dit plastic heeft ingepakt staan, terwijl 

ze ei niet alleen fiis en gezond uitzien, 
maai ook noimale groei vertonen. Be-
doelde kweker zei voorts, dat deze planten 
gedurende de winter in een latten-schuur 
(dat is een schuur, die aan de zijkanten 
slechts afgesloten is door latwerk, op ge-
ringe afstand van elkaar), waarin het net 
zo hard vroor als buiten, hebben gestaan, 
zonder van de vorst enige schade te on-
dervinden. De temperatuur binnen de 
plasticpakketten bleef steeds enige graden 
boven het vriespunt. Hieruit blijkt, dat dit 
plastic ook isolerend werkt. 
Het stekken van planten is door dit plastic 
een veel minder moeilijke bezigheid ge-
worden. Ter illustratie hiervan is hier een 
foto geplaatst, die ons laat zien twee gioe-
pen stekken van de ook bij terrariumhou-
ders zeer bekende Cissus antarctica. De 
bovenste rij bestaat uit stekken, die op de 
gebruikelijke manier opgekweekt zijn. De 
onderste rij stekken is gekweekt onder 
hoesjes van plaslic. Beide groepen zijn op 
hetzelfde tijdstip geplant en hebben een 
evenlange periode gestaan. Zeer duidelijk 
is te zien, dat de stekken in plastic een 
veel forsere ontwikkeling vertonen, zowel 
van blader- als van wortelstelsel. *) 

Foto: Instituut voor Veredeling van Tulnbouwgewassen. 

Wat dit nu allemaal met terrariumkunde te 
maken heeft? Allereerst het doen overwin-
teren van inlandse terrariumdieren. De win-
terkist is een schitterende uitvinding, doch 
heeft een bezwaar: de noodzakelijke, regel-
matige controle. Vooral voor amphibien is 
het van het grootste belang, dat we steeds 
nazien of de vochtigheidsgraad voldoende 
blijft. Uitdrogen van bladerhoop, turfmolm 
of welk andei materiaal men voor de vul-
ling van zijn winterkist ook gebruikt, zou 
funest zijn. Maar ook overgrote bezorgd-
heid en het telkens als het bovenlaagje 
droog aanvoelt begieten van de inhoud, is 
zeer nadelig. In een ruimte nu, die wordt 
afgesloten door zelf-ademend plastic, zou 
men hiervan in het geheel geen hinder 
hebben. De vochtigheidsgraad blijft steeds 
dezelfde. Het water, dat er in zit, blijft er 
in en toch blijft alles fris, omdat de uitwis-
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seling van koolzuui en zuurstof doorgaat. 
Vanzelfsprekend zullen goed doorgevoerde 
proeinemingen moeten bewijzen of in de 
practijk toepassing van deze plasticsoort 
beter is dan de tot nu toe gevolgde me-
thoden, doch deze proeven zijn alleszins 
aan te raden. 
Voorts kan dit materiaal uitstekende dien-
sten bewijzen voor het afsluiten van de 
terraria zelf. Natuurlijk kan men de vochtig-
heidsgraad in een terrarium regelen door 
ventilatie, lafdekken met glas enz., maar 
wie zal dat doen, als u eens een paar 
dagen weg moet? Vooral in ons sterk wis-
selend klimaat kan men op dit punt voor 
onaangename verrassingen komen te staan 
en daarom zou het een geruststelling zijn, 
als men hier ook bij afwezigheid een op-

lossing zou hebben gevonden voor di1 
probleem. Schrijver dezes hoopt, dat dit 
materiaal spoedig ook voor de niet-kwe-
kers van planten in de handel verkrijgbaar 
zal zijn, zodat proeinemingen op grote 
schaal de bruikbaarheid voor de tenarium-
houdeiij kunnen testen. '-) 
Het tweede materiaal, dat vooi ons van 
belang is, 2al in het vervolg van deze arti-
kelenreeks besproken worden. 

(Wordt vervolgd.) 

i) Ir. J. Floor, „Planten in Plastic" 
Uitgave Instituut voor Veredeling van Tuinbouw-
gewassen, Wageningen. 

2) Naar juist vernomen wordt is deze plastic thans ver-
krijgbaar bij de handelaren in bloemisterijartikelen. 

De natuur als heelmeester 
door J. J. Cock, Monnikendam 

Het was voorjaar 1952, dat de firma Voor-
walt te Amsterdam mij opbelde en mij 
mededeelde, dat zij in het bezit was geko-
men van een vioemde hagedis. Men vroeg 
mij of ;k er belangstelling voor had en ik 
er op af. Het blaek een zeer jonge Agama 
stellio Linne te zijn, in viij goede conditie 
en niet te duui, zodat de koop werd ge-
sloten. Aanvankelijk maakte het diertje het 
best, at goed en zag er gezond uit. 
Vanwege de gezelligheid vind ik het aardig 
zo mogelijk van elk in mijn bezit zijnd 
reptiel een tweede exemplaar te hebben 
en trachtte er daarom nog een jonge Aga-
ma stellio bij te kopen, hetgeen mij gelukte. 
Ik had toen dus een tweetal van die aar-
dige diertjes in mijn terrarium. 
De vreugde duurde evenwel slechts kort, 
want door een ongelukkig toeval ging een 
exemplaar verloren door verdrinking in het 
terrariumvijvertje. Het tweede diertje begon 
spoedig daarna, door welke oorzaak dan 
ook, tekenen van verval te vertonen. Lang-
zaam maar zeker ging het achteruit, at niet 
meer, werd broodmager en kreeg zelfs 
mondrot. Het teerde weg en verplaatste zich 
niet meer, zodat slechts een hoopje ellende 
overbleef. Ik achtte de tijd gekomen om het 
uit zijn lijden te verlossen en was reeds 
van plan het op pijnloze wijze te doden. 
Waarom weet ik niet, maar ik besloot ten-
slotte het diertje in mijn tuin los te laten, 
misschien wel om geen directe „moord" op 
mijn geweten te hebben. Het was toen half 
Mei. Enfin, de tijd heeit alles en toen het 

najaar op komst was, was ik mijn gewezen 
pleegkind reeds zo goed als geheel ver-
geten. 
Totdat mijn vrouw op een Septembermor-
gen eensklaps uitriep: „Kijk eens gauw, 
daar, daar op het terras zit een hagedis. 
Zeker ontsnapt ". En, zowaar, wie lag zich 
daar zo heerlijk te koesteren in de najaars-
zon? Mijn doodgewaande Agama stellio! 
Heel voorzichtig kon ik het diertje naderen 
en te pakken krijgen. Wat bleek nu? Het 
hoopje ellende was veranderd in een 
prachtig, gezond en dik reptiel, waaruit 
blijkt, dat buitenlucht en voile zon de beste 
remedie zijn voor zieke hagedisesn. 
Best mij nog te vermelden, dat het diertje 
dus van Mei 1952 tot September van dat-
zelfde jaar vrij in de tuin heeft rondgedar-
teld. De tuin is vrij groot, gelegen op het 
Westen en nogal beschut. Erin bevinden 
zich gedeeltelijk hoogopgaande bomen als 
beuken, eiken en coniferen. Verder allerlei 
struiken, bv. Ribes vulgaris, varens en aller-
hande bloemen. Achter de tuin ligt een 
kleine vruchtboomgaard. De voedseldieren, 
die er te vinden zijn: vliegen, slakken, wor-
men, lupsen en vlinders en voorts nogal 
veelvuldig een kleine bijensoort, waarvan 
de naam mij niet bekend is, doch die door 
al mijn terrariumdieren met graagte gegeten 
wordt. Sprinkhanen ontbreken. In het najaar 
zijn er dan nog vrij veel spinnen, zodat 
geconcludeerd mag worden, dat mijn 
Agama stellio een uitgebreid menu tot zijn 
beschikking had. 

Alle copq voor de volgende nummers cian: 
R. \/ar\ Iersel, de la Reqweg 138, Den Haag 
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Alqtes Obstetricans Laur., de Vroedmeesterpad 
door W. G- van Oqen, Den Haag 

Tekeningen van E. v. Oyen-Houbolt 

x i ^ 

aib. 1. j on § bij de lenden. 
paring; de handen van het man-
netje ontmoeten elkaar op de 
schaamstreek (1/1) naar G. A. 
Boulenger. 

aib. 2. leggen en bevruchting 
(1/1) naar G. A. Boulenger. 

f1 

<J\.-

• . / 

aib. 3. Q dat zijn twee achter-
poten door bet pak eieren gesto-
ken heeit (1:1) 

naar G. A. Boulenger. 
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De vioedmeesterpad, behorend tot de 
iamilie der Schijftongigen, en direct van 
echte padden te onderscheiden door de 
tanden en de verticale pupil, is in hoofd-
zaak grijs- of bruinachtig gekleurd, dik-
wijls met zwarte spikkels, terwijl de lengte 
4—5 cm bedraagt. 
Hij komt in een groot deel van West-
Europa (maar niet in Groot-Brittannie) voor 
en is in hoofdzaak een bewoner van berg-
en heuvelland. In het algemeen is het een 
landdier, dat overdag verborgen leeft en 
een voorkeur schijnt te hebben voor de 
omgeving van woningen, spleten van oude 
muren, tuinen, onbebouwde gronden enz. 
Zoals bekend is dit diertje, dat bij ons 
alleen in een gedeelte van Zuid-Limburg 
voorkomt, vooral merkwaardig om zijn 
wijze van voortplanting, die reeds in 1778 
de aandacht trok. In dat jaar nl. deed de 
Franse onderzoeker Demours mededelin-
gen hierover, die algemeen opzien baar-
den. Zijn landgenoot de l'Isle de Dreneuf 
publiceerde in 1876 een aantal waar-
nemingen, die nog hun waarde hebben. 
Hiervan uitgaande schreef Boulenger o.a.: 
„Het is een schouwspel, dat niet iedereen 
gegeven is waar te nemen, want de vroed-
meesterpad is schuw van aard; de paring, 
die op de grond plaats vindt, is van korte 
duur en geschiedt 's nachts. Het mannetje 
grijpt het wijije in de lendenen (afb. 1), 
doch gedurende de bevruchting en de 
handelingen die er op volgen, glijdt hij 
hogerop en hecht zich aan haar hals (afb. 
2). Gedurende de lendenparing trekt hij 
zich zodanig samen, dat zijn ellebogen en 
zijn dijen elkaar boven de knie raken, en 
draait hij zijn poten naar binnen, zodanig 
dat de drie binnentenen van de een in 
aanraking komen met die van de andere. 
Hij brengt dan, zegt de l'Isle, beurtelings 
zijn rechter- en dan zijn linkertenen tegen 
de aarsopening van het wijfje, die hij 
wrijft en smeert, terwijl de vingers even-
eens een beweging van wrijving uitoefe-
nen, met van tijd tot tijd een onderbreking 
van twee of drie minuten. Na meer dan 
duizend van deze harkslagen, houdt hij 
plotseling op en trekt zich hevig ineen. Hij 
knijpt heltig de zijden van het wijfje, en 
de eieren ontsnappen ineens, met een ge-
rucht als van een ontploffing, om te vallen 
tussen de achterste ledematen van het 
mannetje, die ze aan de hielen samen-
brengt, terwijl zijn knieen van elkaar vei-
wijderd blijven; zo wordt een soort vei-
gaarbak gevormd met ruitvormig kader, 
waarvan de voeten de bodem vormen. De 
grote, gele eieren, in twee snoeren als met 
elastische draden aaneengebracht (afb. 5), 
vormen een grote massa in deze vergaar-
bak. Dan laat het mannetje het wijfje los 
om haar hoger te grijpen aan de basis 
van de kop, hetgeen hem toestaat zijn 
lichaam uit te strekken (afb. 2); zo is hij 
zeer gunstig geplaatst om de eieren te 
bevruchten, die tussen zijn poten inge-

sloten zijn als in een korf. Het zaadvocht 
wordt verspreid met de meer overvloedige 
vloeistof, die in de blaas opgesloten is, en 
de eieren baden er om zo te zeggen in. 
Deze doorweking heeft plaats een ogen-
blik na het leggen. Dan is er een tussen-
poos van tien tot vijftien minuten, waarna 
het mannetje zich met de eieren belast. 
Voor deze handeling blijft hij aan de kop 
van het wijfje gehecht en strekt hij zijn 
poten uit, zodat de elastische draden, die 
de eieren verbinden, uitgerekt worden; 
daarna buigt hij een der ledematen om, 
zodanig dat de hiel tot op de hoogte van 
het heiligbeen teruggebracht wordt en, het 
opnieuw uitstrekkende, dompelt hij het 
loodrecht, de tenen eeist, in de massa 
eieien, die hij uitgestrekt en verdund heeft. 
Hij doet hetzelide met de andere poot en 
herhaalt de voorgaande handeling (afb. 
3). Zo komt hij er toe zijn twee poten door 
het pak eieren te steken, die dan rond de 
benen gewikkeld zijn op de hoogte van de 
hielen. Dan gaat het paar uit elkaar en de 
vader trekt zich met zijn kostbare last 
terug in een gat of onder een steen, en 
zal de eieren gedurende ongeveer drie 
weken blijven dragen; hij is echter zo 
weinig in zijn bewegingen belemmerd, dat 
men hem 's nachts ontmoet op zoek naar 
voedsel, of zelfs, bij zeer droog weer, op 
weg naar het water om de vochtigheid 
te onderhouden, die nodig is voor de ont-
wikkeling der eieien. 
In het ei, met giote dooier, brengt de larve 
een aanzienlijke tijd door, gedurende de-
welke hij ademt door grote, uitwendige 
kieuwen, een aan elke zijde; pas als de 
larven de staat van eigenlijke dikkop 
bereikt 'hebben, d.w.z. voorzien zijn van 
een bek en gehoornde tanden, na de vor-
ming van het spiraculum, die volgt op het 
verliezen van de uitwendige kieuwen, acht 
het mannetje het ogenblik gekomen hun 
de vrijheid te schenken. Hij kiest een ge-
schikte poel, dompelt er zijn achterlijf in, 
en de kleine larven ontsnappen snel door 
een scheur of een kleine spleet, die zich 
in het kapsel van het ei vormt. Zodra al 
de eieren uitgekomen zijn, ontlast het man-
netje zich van de lege omhulsels; zijn taak 
is volbracht". 
Tot zover dit verslag, voorkomend in het 
boek van de Witte over de Belgische 
amphibieen en reptielen over een wijze 
van voortplanting, die slechts weinigen 
ooit aanschouwd hebben. 
Het leggen der eieren herhaalt zich drie 
of vier maal met een tussenpoos van 
enkele weken. Elk legsel bevat twintig tot 
veertig eieren. 
Latere onderzoekingen, vooral van Ram-
merer, hebben aangetoond dat, wanneer 
het mannetje door bepaalde storingen zijn 
eierpakket heeft afgestroopt, de larven 
zich evengoed ontwikkelen als wanneer 
zij meegedragen worden, mits voor een 
bepaalde vochtigheidsgraad wordt ge-
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zoigd. De larven verlaten de ei-omhulsels 
te rechter tijd, maar wanneer zij het levens-
licht op het droge aanschouwen, sterven 
zij. In het water ontsnappen de larven 
zeer snel uit hun omhulsels; er zijn slechts 
enkele, flinke zwemstoten van het vader-
dier voor nodig. 

afb. 5. eiersnoer (1/1) ;•• 

'< -: c "*.'. : 

Zou men echter een eierpakket in het 
water leggen met de gedachte larven tot 
ontwikkeling te brengen, dan zou men 
bedrogen uitkomen, daar zij ook langs 
natuurlijke weg slechts te water geraken, 
wanneer de tijd daarvoor rijp is. Wanneer 
men een eierpakket zou bezitten, moet 
men het niet eerder te water laten, dan 
wanneer de larven goed ontwikkeld zijn, 
d.w.z. tot de dooierzak bijna geheel ver-
bruikt is, en zij zich bij de minste aan-
raking bewegen '). Zulk een eierpakket 
moet absoluut in het donker en in een 
vochtige omgeving, bv. een kuiltje in de 
aarde, bedekt door een mospol, bewaard 
worden (vooral niet te nat houden!). 

De larven, die een flinke grootte kunnen 
bereiken (afb. 6), hebben soms een jaar 
of meer voor hun ontwikkeling nodig en 
overwinteren dan in de modder. 
Over de opfok van de jonge larven be-
zitten wij enige waardevolle gegevens 
van ons lid, de heer F. Sijbers uit Tegelen. 
Deze kwam in het bezit van twee manne-
lijke vroedmeesterpadden met eiersnoe-
ren, die op 7 Juli 1953 werden afgestroopt. 
De zich in het terrariumvijvertje bevinden-
de diertjes, 25 stuks in totaal, werden in 
een aquarium gebracht van 40 x 25 x 25 cm, 
waarin reeds 35 jonge salamanders zaten. 
Een gelijk aantal eieren, dat tevens in het 
aquarium werd gedaan, was de volgende 
dag beschimmeld (het zou interessant zijn 
de oorzaak hiervan na te gaan). 
Het opkweken ging vrij eenvoudig. De 
bodem, wanden en planten waren spoedig 
van alle alg ontdaan. Geregeld werd er 
een slablad in het water gehangen, alsook 
een stukje rauw, rood vlees en hardge-
kookt eiwit. Een dode, jonge salamander 
was ook in een ommezien van zijn vel 
ontdaan. 
30 Juli kwamen de eerste achterpoten en 
7 Augustus de eerste voorpoten door. Op 

29 Augustus verliet de eerste als padje 
het water om zijn bestaan verder op het 
land voort te zetten. Bijna iedere dag 
volgde er nu een. Men constateert in dit 
geval een snelle metamorphose, hoogst-
waarschijnlijk te danken aan optimale 
voedsel- en temperatuuromstandigheden, 
daar ook in de literatuur dergelijke fac-
toren genoemd worden als bevorderaars 
van een snelle gedaanteveiwisseling. 
Oveigebiacht in het grote terrarium aten 
de padjes (afb. 4) ijverig vliegenlarven 
en trachtten alles wat leefde naar binnen 
te werken. 
Bij de heer Sijbers hielden de Alyteslarven 
op met eten van het ogenblik af, dat de 
staart begon in te krimpen, na het door-
schijnende vlies onder en boven (de vin-
zomen) verloren te hebben. Die periode 
zaten ze heel stil, liefst boven op de 
waterplanten, terwijl zij voor die tijd in 
voortdurende beweging waren. Landvoed-
sel begonnen zij tot zich te nemen zo gauw 
van het staartje nog slechts drie d vier mm 
over was. Het voedsel bestond hoofdzake-
lijk uit enchytraeen, vliegenmaden, zeer 
kleine regenwormen en kleine naakt-
slakjes. Ze hapten naar alles, trachtten 
zelfs meelwormen naar binnen te werken, 
hetgeen hun natuurlijk niet lukte, en op 
een middag zat er zelfs een op een tak, 
op de rug van een boomkikker, naar vlie-
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gen te loeren. 
Terwijl de volwassen dieren overdag 
meestal in hun holletje zitten (hoewel zij 
zich al zeer vroeg 's avonds laten zien) 
zijn de jongen de hele dag door in actie. 
Ze scharrelden dan op de boomstronk, op 
de stenen in het vijvertje, het mos of op 
de takken (bestemd voor de boomkikkers) 
45 cm boven de grond. 
Tot zover de interessante gegevens van 
de heer Sijbers, waarbij wij uit eigen 
ervaring nog kunnen mededelen, dat 
zowel oude als jonge dieren absoluut geen 
schuwheid vertonen en ook uit de hand 
leren eten. Een aantal jaren geleden had 
een Haags lid veel succes met deze dieren, 
die hij jaren in leven wist te houden, zelfs 
wanneer hij gedwongen was geruime tijd 
met meelwormen te voederen (deze wer-
den dan bestreken met een vitamine D-
preparaat). 
Overigens is de vroedmeesterpad toch niet 
bepaald een diertje voor beginnelingen, 
al was het maar vanwege het feit, dat het 
in ons land in een zeer beperkt areaal 
voorkomt en onze voile bescherming ver-
dient (en ook nodig heeftl). 

afb. 6. Alytei o. obstetricans (Laur.) 
Larve van ter zijde gezien (1/1) 
naar G. A. Boulenger. 
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alb. 7. Landschapsterrarium voor vroedmeeslerpadden foto J. Th, ter Hoist 

D a a r o m verdien t d e m e t h o d e v a n het op -
fokken uit e ieren, zoa l s d e heer Sijbers 
t oepas t e , door ons toegejuicht te worden . 
Het s chep t v e e l vo ldoen ing dergel i jke 
diertjes, v a n hun eers te l evenss t ad ium af, 
te obse rve re n en op te kweken , voora l 
d a a r wij uit het b o v e n s t a a n d e ve rnomen 
h e b b e n , da t dit in het a l g e m e e n niet 
moeilijk is. 
Afbeelding 7 l a a t ons een klein terrar ium 
zien, d a t inderti jd s p e c i a a l voor d e vroed-
m e e s t e r p a d w e r d ingericht , en w a a r i n 
m e r g e l b l o k k e n en loss w a r e n verwerkt . 
D a a r d e d ieren ui tmuntend kunnen klim-
men, moe t het te r ra r ium s t eed s g o e d af-
ges lo ten zijn. 
Ook in het te r rar ium la ten zij hun zeer 
we l lu idende , ofschoon moeilijk te om-
schrijven, r o e p horen . 
De hee r v a n Wijk zal in het komende 
n i e u w e v e r s l a g v a n de Herpetogeograf i -
sche Dienst n o g enke le b e l a n g w e k k e n d e , 
oeco log i sche w e t e n s w a a r d i g h e d e n over 
deze soort m e d e d e l e n . 

Tenslotte zij nog vermeld , da t op het 
Pyrenese sch ie re i l and een v e r w a n t e soort, 
Alytes c i s te rnas i Bosca voorkomt. Dit in 
v e r b a n d met het ieit, d a t het ons lid, d e 

afb. 4. Vroedmeesterpad 
pas gemetamorfoseerd 
(1/1) n. d. nat. 

heer Th. Cornel issen, ge lukt is d e z e soort 
te importeren. Ons lid, d e heer J. Nag t e -
g a a l , is in het bezit v a n een a a n t a l dezer 
dieren, en we h o p e n hieromtrent s p o e d i g 
iets n a d e r s te ve rnemen . 
•) Er zijn gevallen bekend, waarbij in de vrije natutit 
de wijfjes de eiersnoeren in het water leggen. In dir 
geval komen de larven reeds uit, wanneer ze nog in 
het bezit van uitwendige kieuwen zijn. 

Heeft de Ringslang ook een najaarsparing? 
door P. J. Blom, Den ttelder 

Ik b e n al enke l e j a ren in het bezit v a n 
en ige r i ngs l ange n — Natrix natr ix he lve t i ca 
L — nameli jk een groot wijfje, plm. 1.10 m 
lang , en drie mannel i jke exempla ren , plm. 
0,80 m lang . Van het wijfje v ind ik regel-
ma t ig elk j a a r e ieren , die echter in mijn 
terrar ium niet u i tkomen door d e onguns t ige 
s t and h ie rvan . 
W a n n e e r de e ie ren g e l e g d zijn, is in mijn 
grote t e r ra r ia moeilijk te onderzoeken. 
Mees ta l on tdek ik da t p a s in d e nazomer , 
bij het a a n b r e n g e n v a n kle ine ve rande r in -

gen in de bep lan t ing . Dat de p a r i n g in dit 
terrar ium g o e d ver loopt , blijkt dus we l uit 
het v o r e n s t a a n d e . Dat d e p a r i n g in he t 
v roege voor jaar p l a a t s vindt is zeker g e e n 
nieuwtje en ik k a n da t d a n ook ieder j a a r 
cons ta teren . 
Of da t nu ee rder ook a l het g e v a l is ge -
wees t k a n ik mij niet m e e i her inneren , 
m a a r d e l aa t s t e twee j a a r k r e e g ik in d e 
nazomer — o n g e v e e r v a n e ind Augus tus 
tot in het laa ts t v a n October — een t w e e d e 
pa r ing te zien. Deze p a r i n g is mins tens zo 
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onstuimig als die in het vooijaai. Opval-
lend is ook, dat dit dan meestal door het-
zelfde mannetje geschiedt, in afwijking van 
de paringen in het vooijaai, waarbij ook 
de andere zich niet onbetuigd laten. Mijn 

vraag is nu: vindt zulk een najaarsparing 
ook in de natuur plaats en is dit het nor-
male doen van het dier, of is dit een uit-
zonderingsgeval? Ik heb hierover nooit iets 
gelezen. 

Onze nieuwe secretaris 
Zoals reeds gemeld, heeft ondergetekende 
de functie van secretaris moeten opgeven, 
in verband met de aanvaarding van de 
redactie van ons maandblad. 
Sedert 1 April 1954 is thans secretaris de 
heer H. A. L. Menne, Leeuweriklaan 23 te 
's-Gravenhage. 
De heer Menne is al heel wat jaren terra-
riumliefhebber. Reeds op zijn tiende jaar 
hield hij diverse terraria. Hij was mede-
oprichter en bestuurslid van de Neder-
lands-Indische Aquarium en Terrariumver-
eniging „Aquatena". Omstreeks 1932 hield 
genoemde vereniging, op initiatief van de 
heer Menne, ieder jiaar een aquarium- en 
terrariumtentoonstelling te Batavia, waarbij 
hij steeds met een groot oerwoudterrarium 
met kleurige boomslangen uitkwam. In die 

tijd verzond hij veel reptielen, aquarium-
vissen en ook andere dieren naar de Rot-
terdamse Diergaarde. Hij verbleel van 1946 
tot 1948 in Suriname, de Antillen en de 
U.S.A., o.m. met een opdracht van Dier-
gaarde Blijdorp om de door de oorlog zo 
ingekrompen collecties dieren en planten 
weer te helpen opbouwen. In die tijd ver-
zond hij vanuit genoemde gebieden ook 
veel terrariumdieren ten behoeve van do 
leden van „Lacerta" naar Nederland. 
Wij hopen, dat de heer Menne in zijn hui-
dige functie lange tijd onze vereniging tot 
steun moge zijn, waarbij zijn grote ervaring 
op terrariumgebied ongetwijfeld van gun-
stige invloed zal zijn. 

R. VAN IERSEL 

Vraag en aanbod . Ruilrubriek Bibliotheek en inlichtingendienst 

Elk lid kan gratis van de 
vraag-, aanbod- en ruil-
rubriek gebruik maken, mlts 
de gegevens uiterlijk op de 
lOe van de maand, vooraf-
gaande aan die waarin de 
mededeling moet worden op-
genomen, de redactie van 
ons blad hebben bereikt. 

Olaerts Dierenpark te Rockanje vraagt aanbie-
dingen van Rood- en Geelbuikvuurpad, Rug-
streeppad, Helkikker, Alpen- en Vuursalamander, 
Duin- en Levendbarende Hagedis, Hazelworm cn 
Ringslang. 
Aanbiedingen aan J. Vente, Linker Rottekade 13 
te Rotterdam. 
Gevraagd: Hyla arborea, Lacerta vivipara, Anguis 
rragllls, meerdere exemplaren, eventueel te ruilen 
voor Lacerta agilis. 
I. M. Aleven, Lellegracht 50, Amsterdam. 

Van onze technische terrariumdienst 
Het voorjaar is een zeer 
geschikte tijd om een 
opcnlucht terrarium i:i 
uw tuin aan te leggen. 
Van dit type terrarium 
zult u cnorm plezier 
beleven. 
Vraagt een bouwtekc-
ning met toelichtlng 
aan voor slechts f 1,25 
(model Coronella) bij 
onze Technische Ter-
rarlumdlenil, de heer 
J. Ricdijk, Jac. Catslaan 
55 te Zeist.— 

Aanvragen uitsluitend per postwissel en op het strookje 
het gewenste noteren. 

^ ^ ^ 

m 
A. T. Reijst, Hoogstraat 
47 te Koog a. d. Zaan 

Er zijn nog voorradig complete jaargangen VII, 
v m , IX, X en XI. De prljs bedraagt / 5,10 per 
jaargang, portokosten inbegrepen! 

ERZEE* 

Importdienst 
de la Reyweg 138 
's-Gravenhage 

Thans zijn aanwezig, aikomstig uit Israel: 
2 Chalcides ocellaius (parelskink) f 2.— p. stuk 
1 Hemidactylus turcicus (Turkse gecko) f 2.—. 

tterpeto.Geografische d i e n s t 
Documentatiedienst voor het ver-
zamelen van gegevens over de 

^«.-»* geografische verspreiding van rep-
tielen cn amphibieen in Nederland. 
- Alle corresponditie, deze dienst 
betreffende, te richten aan de heer 
D. P. van Wijk, Amersf.straatweg 
45, Bussum. 
Helpt alien mede, U kunt de daar-
voor speciaal gedrukte kaarten aan-
vragen, welke dan gratis en franco 
worden toegezonden. Werkt alien 
mede aan een spoedige algehele 
inventariseringvan de Nederlandse 
reptielen en amphibeBn. 
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