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De gedragingen van de rugstreeppad 
door W. Kousnetzoff, Antwerpen. Lid onzer vereniging 

Wij hebben steeds beweerd, dat elk lid van 
„Lacerta" een pionier op herpetologisch 
terrein kan zijn, omdat er nog zo enorm veel 
aan de amphibia en reptilia valt waar te 
nemen. Het doet ons genoegen in dit ver-
band een artikel te kunnen brengen van 
ons Belgisch lid W. Kousnetzoii, die reeds 
jaren veldbjologische studies — dus waar-
nemingen in de vrije natuur — verricht over 

het leven van de amphibia, speciaal wal 
betreit het weergeven der geluiden, die zij 
maken tijdens hun normale doen en in hun 
paringstijd. Onze waarnemer kon tot inte-
ressante gegevens komen, welke hij hier-
onder onze lezers ter kennis brengt. Wij 
wekken onze lezers op zijn voorbeeld te 
volgen en hun ervaringen uit het vrije veld 
aan de redactie mede te delen (red.) 

Buio calamita Laurenti bij Kijkduin. Foto J. Th ter Horst 
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Overal in de Belgische Kempen kan men 
van midden April af tot in de maand Juni 
na zonsondergang een geheimzinnig, vaak 
op het eerste gehoor moeilijk te definieren, 
geluid h o e n kiinken, een geluid, dat reeds 
op verre afstand hoorbaar is en dat 
— naarmate men dichterbij komt — 
aanzwelt tot een machtig koor. Het is het 
„donderende" koor der Rugstreeppadden 
of zoals deze diertjes bij ons in Belgie 
worden genoemd: Rietpadden (Bufo cala-
mita Laur), waarvan de mannetjes luid en 
blij hun liefde en levensvreugde manifes-
teren. 
Alhoewel het „zingen" der mannetjes ten 
nauwsle verband houdt met de paartijd, 
bestaan er toch aanwijzingen, die ons 
mogen doen vermoeden, dat het gekwaak 
niet alleen de betekenis heeft van een 
bronstroep. Naast een uiting van sexuele 
opwinding, samenhangend met de paartijd, 
kan het kwaken ook een uiting zijn van 
welzijn en levensvreugde. Het koor dezer 
padden valt alle avonden — als het weer 
niet te slecht is — te beluisleren en het 
begint met grote regelmaat enige tijd na 
het ondergaan van de zon en het invallen 
der duisternis. Het dave-end lawaai, dat 
dergelijke koren kwakonde pa-lden dan 
produceren is hoogst indrukwekkend en 
het duurt met slechts enige korte onder-
brekingen van zonsondergang tot aan de 
ochtendschemering. Op stille avonden en 
nachten kan een scherp oor dit geluid al 
op een afstand van een kilometer en verder 
horen. 
De stem van Bufo calamita is een der 
luidste onder de in Belgie inheemse pad-
den- en kikvorsachtigen. In het algemeen 
heeft het geluid een diepe klank. Het 
wordt door een grote, blauwachtig ge-
kleurde keelblaas, die dienst doet als 
klankbord, in grote mate versterkt. Het 
lijkt wel of de stem van een rugstreeppad 
iets weg heeit van die van een buik-
spreker, hetgeen het zoeken naar de ver-
blijfplaats van de zangerljes soms be-
moeilijkt. 
De kwakende padden houden zich bij 
voorkeur op in zeer ondiep water tussen 
de waterplanten of in de onmiddellijke 
nabijheid er van tussen de oevervegetatie, 
op planteneilandjes en dergelijke. Bij ons 
leeft de rugstreeppad hoofdzakelijk in 
zandige streken van de Kempen. Men kan 
deze paddensoort zelfs in zekere hoeveel-
heden aantreffen in de omgeving van de 
stad Antwerpen, ofschoon de zandgrond, 
waarop zij daar voorkomen, geen natuur-
lijke oorsprong heeft. De paartijd van Bufo 
calamita kan in de Belgische Kempen in 
een mooie lente reeds in de eerste tien 
dagen van April beginnen, maar gewoon-
lijk wordt het midden April of iets later, 
waarbij de climax in de maand Mei wordt 
bereikt, terwijl het paringsproces tot einde 
Juni — ja zeifs tot in het eerste deel van 

Juli — kan plaats vinden. 
De langgerektheid van deze periode hangt 
m.i. meer af van andere, dan zuiver mete-
orologische factoren. Het lijkt of omstan-
digheden, verband houdende met de 
biotoop der dieren, oorzaak zijn, dat niet 
alle mannetjes, levende in een bepaalde 
omgeving van een gemeente, gelijktijdig 
aan het proces van de voortplanting 
kunnen deelnemen. Zo kan het gebeuren, 
dat men in de Kempen op een plaats een 
diepe stilte aantreft, hoewel e- toch padden 
leven, terwijl even verder de koren der 
padden nog te horen zijn. De calamita's 
leggen hun eieren vaak in erg ondiepe 
plassen, soms in ondiepten van slechts 
enkele centimeters! 
Wanneer het water niet op een harde en 
ondoord ingbaie grondsoort staat en het 
daarbij niet tegen directe zonbestraling 
wordt beschermd, is het gevolg, dat deze 
plasjes spoedig uitdrogen, waarbij dan 
maar al te vaak de nog niet gemetamor-
phoseerde larven verloren gaan. 
Laten wij ons tenslotte nog even bezig hou-
den met het „gezang" van Buio calamita. Ik 
weet niet hoe de rugstreeppadden in het 
buitenland zingen, maar het gekwaak van 
alle door mij tot nu toe gehoorde Belgische 
individuen was immer een herhaling van 
„pirr-ri", welk geluid ook wel „pi-rir-ri" 
(waarin de „i" altijd met enigszins open 
mond dient te worden uitgesproken) ook 
wel eens schijnt te eindigen met een 
duidelijk hoorbare „f", dus klinkend als 
„pirr-ri(f)" of „pi-ri-ri(f)". 
Soms beginnen enige mannetjes hun ge-
zang met een „pirrrr" of melodieus „purrrr", 
welk trillertje slechts enige seconden aan-
houdt, om dan sneller, steeds korter van 
duur wordend, over te gaan in de normale 
roep. 
Doordat het „normale" geluid van „pirr-ri", 
gezongen in koor, min of meer gelijkmatig 
van duur is, lijkt het, alsof in het geza-
menlijk kwaken een zeker rhythme zit. 
In een groot, veelstemmig koor vermengen 
de individuele stemmen zich zodanig, dat 
het moeilijk wordt de afzonderlijke klan-
kenreeksen te onderscheiden. Het komt 
echter ook voor, dat er groepen padden 
aan het kwaken zijn, waarbij men het 
geluid tamelijk gemakkelijk kan analyse-
ren. Een oplettend luisteraar hoort dan een 
kleine variatie in klankkarakter, timbre, 
toonhoogte en rhythme van de afzonder-
lijke zangers. Hier zingt een pad zijn 
„pirr-ri(f)" op de gewone wijze, daar 
horen wij een andere, die een minder luid 
„pe-re-re-ri(f)" produceert. Verder weg, 
ergens in een hoek van de plas, klinkt 
een zachtere stem, hoger van toon dan de 
andere. Met een regelmatig rhythme 
horen we een mooi en geheimzinnig klin-
kend „purrr(ri), purrr(ri)" in de vallende 
avondschemering. Meestal treedt een man-
netje als voorzanger op, die het concert 
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inluidt, waarna dan het gehele koor invalt. 
Mijn waarnemingen stemmen overeen met 
die van een Duitse herpetoloog, die even 
als ik constateerde, dat — wanneer de 
padden eenmaal een koor hebben ge-
vormd — alle dieren tezamen een tijd lang 
op dezelfde toonhoogte blijven kwaken, als 
ware het op iemands commando. Hetzelfde 
nam ik waar wanneer een koor gelijktijdig 
het kwaken beeindigde. Vaak heb ik ook 
tussen het algemeen gekwaak door enige 
vreemde bijgeluiden vernomen, lijkend op 
„zoemen" en „mekkeren", waarbij het leek 
alsof deze geluidjes diep uit de bodem van 
de plas kwamen. Ik hoorde trouwens nog 
vele afwijkingen in tijdsduur, frequentie en 
regelmaat, welke ik echter niet allemaal 
kan opsommen in dit artikel, omdat de 
ruimte daarvoor ontbreekt. Ik heb ze echter 
wel allemaal genoteerd. Het aantal klanken 
in een reeks varieerde bij mijn waarne-
mingen van enige tientallen tot 231 achter 

Een smaragdgroene hagedis, door onre-
gelmatig over de huid verspreid liggende, 
zwart-bruine, pokachtige verhevenheden, 
Yi—3 cm diameter, ontsierd, apathisch en 
sterk vermagerd, ziedaar beknopt een 
beeld van een door „Pockenkrankheit" 
aangetaste Lacerta viridis. 
Deze bij gezondheid zo sierlijke, levendige 
dieren, ongeveer 25 cm groot, uitmuntend 
door fraaie, frisse kleurentekening, kunnen 
voor de houder een jarenlange bron van 
vreugde betekenen. 
Echter wordt dit laatste vaak verstoord 
door het optreden van bovengenoemde 
huidafwijkingen. 
Eenmaal aangetast kan het verloop van 
het proces bij de verschillende dieren nog 
vrij sterk varieren, soms wordt een tijde-
lijke stilstand waargenomen, maar zelden 
zien we een spontane, dan wel onder in-
vloed van de een of andere behandeling, 
optredende regressie. Secundair treden bij 
het verzwakte dier gemakkelijk oog-, long-
infecties en leverafwijkingen op, vaak 
wordt het sterk besmet met „bloedluizen", 
de mijt Liponyssus saurarum, die op zijn 
beurt weer verschillende infectiekiemen 
kan overenten, o.a. Adelea ovata, een in-
tracellular parasiterende sporozoa, welke 
in het darmepitheel leeft. (Voor biologisch 
gei'nteresseerden: schizogonie in Lacerta, 
gamogonie en sporogonie in de mijt). 
Veelal gaat het dier aan uitputting te 
gronde. 
Uit het feit, dat verscheidene dieren van 
een zelf gevangen collectie, dan wel bij 
een handelaar aangeschafte dieren, reeds 

elkaar rollende „pirr-ri(f)"s. 
Ook de snelheid, waarmede de klanken-
reeksen worden uitgestoten, is erg variabel. 
In de paartijd hoorde ik van de mannetjes, 
behalve hun normale gezang, ook een 
reeks schreeuwgeluidjes, welke als „kok,-
kok", „koek-koek", „kak-kak", „krei-kref", 
ol als een sonoor „Kdu-kdu" klonken. 
Het waren kort afgebroken, een, of enige 
malen achtereen, nu eens schel, dan weer 
met tussenpauzen, geproduceerde zacht 
klinkende geluidjes. Wanneer — na zons-
ondergang — het donderend geluid van 
onze virtuozen opklinkt, lijkt het wel alsof 
de overdag bijna zwijgende Kempen, nu 
haar eigen majestueuze nationgle hymne 
zingt. Komt in het aanstaande voorjaar 
ook eens luisteren, gij Nederlandse herpe-
toloog en ook gij zult onder de bekoring 
van deze indrukwekkende gebeurtenis in 
de natuur komen. 

in mindere of meerdere mate aangetast 
kunnen zijn, is af te leiden, dat genoemde 
afwijking ook in de vrije natuur voorkomt. 
In hoeverre de in de litteratuur bij reptielen 
beschreven pokkenziekten identiek zijn is 
niet of onvoldoende uit de beschrijvingen 
af te leiden. Ons lid, de medicus P. van der 
Werff, die voor 1946 de Sectiedienst leidde, 
vermoedde met een schimmelziekte te doen 
te hebben (Lacerta — November 1946). 
In ons land wordt de bestrijdingsmethode 
met jood-joodkali-oplossing (Lugolse op-
lossing), door Th. Angele in „Wochen-
schrift" Febr. '44, en Lacertanieuws Febr. 
'46 aanbevolen, nogal eens toegepast: de 
resultaten zijn in 't algemeen vrij sober te 
noemen. 
De normale reptielenhuid is opgebouwd 
uit twee verschillende componenten: 
le. de buitenliggende, naar buiten ver-

hoornende opperhuid, welke gevormd 
wordt door het ectoderm, de buitenste 
der drie larvale kiembladen; 

2e. de daaronder liggende lederhuid, wel-
ke aigeleid is van het mesoderm, de 
middelste der kiembladen. 

De opperhuid van reptielen heeft een sterk 
ontwikkelde hoornlaag, welke uit meerdere 
generaties bestaat. Elke generatie wordt 
aan de basis uit de moederlaag gevormd 
en naar buiten opgeschoven. De buitenste, 
de oudste, totaal verhoornde laag wordt in 
zijn geheel afgestroopt bij de vervelling. 
Beide componenten worden weer onder-
scheiden in, hier niet nader te noemen, 
lagen. 
De lederhuid vormt papillen, waaroverheen 

„Pokken", een veel voorkomende ziekte bij smaragdhagedissen 
door J. Bovenkerk Jr., Amsterdam 
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Doorsnede van een gedeelte ener door „pokkenz!ekte" 
aangetaste schub uit de rand- en groelzdne v.h. gezwel. 
Kleuring prep, haematoxyllne-eosine. 

Mlcrofoto J, Bovenkerk Jr, 

als bedekking de opperhuid ligt; elke papil 
met opperhuid is een schub. 
In de lederhuid liggen o.a. bloedcapillairen 
en de zwarte pigmentcellen. Microsco-
pische doorsneden brachten aan het licht, 
dat de „pokken" aanvankelijk ontstaan in 
de opperhuid als kleine haarden, waar de 
cellen een versnelling van het aantal 
delingen ondergaan. 
De dochtercellen gedragen zich echter nog 
als typische opperhuidcellen en vormen 
een alleen naar buiten uitgegroeide, ver-
hoornde bruine verhevenheid. Deze fase 
kan in tijdsduur sterk varieren, afhankelijk 
van een complex factoren, o.a. de gezond-
heids- en voedingstoestand van het dier, 
de milieufactoren waaronder het leeft, etc. 
Alleen in dit stadium is het nog mogelijk 
om met methoden, als door Angele opge-
geven, enig succes te boeken. 
De methode beoogt de vervellingen te ver-
snellen en hiermede, a.h.w. in een wedijver 
met de groeisnelheid van de „pok", de 
wedstiijd te winnen en de „pok" te elimi-
neren. Veelal is het succes slechts schijn-

baar en van tijdelijke aard, daar de onbe-
kende oorzakelijke lactoren niet met de 
vervellingen verdwijnen. Als een vermoe-
delijke prikkelfactor zou de waarschijnlijk 
door onze te droge lucht ontstane slechte 
en onvolkomen vervellingen, waardoor 
wonde plekjes ontstaan, waaraan nog 
flardjes oude huid, in aanmerking kunnen 
komen. 
Waar deze plaatselijk overmatige groei in 
deze fase nog volkomen afhankelijk is van 
de verwekkende prikkels, welke vanzelf-
sprekend correleren met bepaalde daaraan 
beantwoordende factoren in het organisme, 
zou met het vinden van de oorzakelijke 
momenten de mogelijkheid gegeven zijn de 
afwijking te voorkomen. 
Ergens, gedurende de ontwikkeling van de 
abnormale groeiprocessen, verandert het 
aspect van de woekering, de opperhuid-
cellen verliezen hun typische vorm en 
functie, de regelmatige opschuiving naar 
buiten wordt verstoord en het geheel geeft 
een gecompliceerd en rommelig beeld. Hier 
ligt het omslaginterval, waar het gezwel 
van karakter verandert, van goedaardig-
heid naar kwaadaardigheid. 
De opperhuid geeft nu ook dochtercellen 
naar binnen af, welke in de diepte gaan 
woekeren, de lederhuid infiltreren, waar 
zij de bloedvaten, pigmentcellen en bind-
weefselcellen aantasten en afbreken. 
In het bijzonder is de afbraak van de pig-
mentcellen (melanophoren) op de foto fraai 
te zien. 
Opvallend kenmerk is, dat de pigment-
cellen zich in de aangrenzende gebieden 
gaan vermeerderen, onder invloed van de 
woekering (inductie). 
Dat het infiltraat uit oorspronkelijke opper-
huidcellen bestaat, is aangetoond met de 
Pasinikleuring, een differentiaalkleuring 
voor ectodermaal weefsel (rood) en meso-
dermaal weefsel (blauw). 
De conclusie uit ait onderzoek moet dan 
ook luiden, dat we, waar het de voor sectie 
ontvangen dieren betreft, in de pokken-
ziekte een huidkanker hebben te zien. 

Naschrift: 
Zoals uit het bovenstaande artikel blijkt, is 
de schrijver het niet eens met de bestaande 
opvattingen over deze ziekte. Hij hoopt dat 
er vragen en commentaar op zijn stukje 
zullen binnenkomen. Mogelijk dat er dan 
op enkele punten en op de openstaande 
vragen dieper ingegaan kan worden. 
Het juiste adres van de Sectiedienst luidt: 
Zaanstraat 59'", Amsterdam. 

Mijn eerste kw/eek smaragdhagedissen 
Lacerta viridis viridis (Laur.) door mevrouw/ M. J. Kleinstra-Semplonius, Leiden 
Zoudt u geen verwonderd gezicht zetten, zin en tijd om een aantal baby's te ver-
als u de vraag werd gesteld: „Heeft u zorgenl?" Minder gek wordt het, als dit 
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gevraagd wordt door ons lid, de heer Stol. 
Want, wat was nu het geval? Genoemd 
lid had in Juni twee drachtige Lacerta 
viridis — wijfjes in zijn bak met ring-
slangen ondergebraoht, waain kort daarop 
eieren werden afgezet. Het terrarium was 
onverwarmd, maar stond voor een raam 
op het zuiden. Twee-derde deel van de bak 
was gevuld met droog zand en een enkele 
vetplant, terwijl het andere gedeelte het 
zwembassin voor ring- en dambo-dslangen 
vormde. 
Ondanks het beetje zon, waarmee we deze 
zomer genoegen moesten nemen, krabbel-
den op 21 September 7 kleine smaragd-
hagedisjes door de bak. Dit waren dus 
de door mij te verzorgen baby's. 
Gelukkig had de bibliothecaris mij van 
voldoende lectuur voorzien, waarin ook 
enige artikelen voorkwamen over wel 
en niet gelukte kweken. Uit deze artikelen 
bleek mij dat men twee dingen kon doen. 
Het eerste is: een uiterst hygienisch ver-
blijfje maken, zonder bodemgrond en 
planten, met b.v. alleen een stuk stevig 
papier als bodemlaag. Dit heeft natuurlijk 
zijn voordelen. Men kan echter ook een 
terrarium inrichten, waarbij de natuurlijke 
omgeving van de a.s. bewoners zo natuur-
getrouw mogelijk wordt nagebootst. Dit 
laatste trok mij meer aan. Ik nam daarom 
een oud aquariumpje van 30x19x22 cm 
hoog en deelde dit door middel van een 
boomtak in tweeen. De ene kant werd 
opgevuld met droog mos, sphagnum en 
bovenop enige stukjes boomschors. Aan 
de andere kant kwam schoon, droog zand, 
met een potje van een waxinelichtje, ge-
deeltelijk gevuld met kiezelsteentjes om 
het ondieper te maken, als drinkbakje. De 
bovenkant werd afgesloten met fijn vlie-
gengaas, waarboven een bureaulamp, die 
als warmtebron dienst deed. Mijn 7 
pleegkinderen voelden zich hierin goed 
thuis. Een zestal at meteen kleine meel-
wormen. De kleinste van het stel, ze waren 
toen 8 en 9 cm, apprecieerde deze voeding 
niet, maar hield meer van aardwormpjes 
en enchytraeen. 
Omdat ik geen voorstandster ben van meel-
wormenvoeding en deze alleen gebruik 
als er werkelijk niets anders is, trok ik 
iedere dag het bos in, op zoek naar klein 
gedierte. Het weer was goed en ik kwam 
dan ook met een behoorlijk aantal spin-
netjes van 3 mm thuis. Hierop waren de 
kleintjes verzot, evenals op kleine rupsen. 
Zelfs de grotere werden net zo lang be-
werkt, tot ze pasklaar voor de maagjes 
waren. 
Drie dagen later kwam er nog een 
hagedisje bij, terwijl ik de mededeling 
kreeg, dat het tweede legsel ook nog wel 
kon uitkomen. Dit bleek op 6 October het 
geval te zijn. Ik nam er 6 mee naar huis, 
de 7e de volgende dag en op 25 October 
nog een nakomertje. In het kleine bakje 

dartelden toen dus 16 miniatuurhagedisjes. 
Het is enorm leuk het verschil in grootte 
te zien. Het eerste nest, dat dus 14 dagen 
ouder is, is minstens 2 cm groter. Bij de 
geboorte zijn de diertjes donkerbruin, met 
een groen buikje, waarop de spleet, waar-
docheen de dooierzak zijn verbinding 
heeft gehad, zich duidelijk aitekent. Bij het 
ouder worden en na de eerste vervelling, 
die reeds na 20 dagen plaats had, worden 
ze veel lichter, beigeachtig, met een 
wazjge g-oene glans en onduidelijke leng-
testrepen. 
Het g-ootbrengen van deze diertjes is een 
kosteMjke beziqheid, maar vergt veel tijd. 
Ik reken dagelijks twee uur voor het ver-
zamelen van de voeding. Maar heeit 
men succes met het grootbrengen, dan telt 
deze moeite niet meer mee. 
Toen de kleinste diertjes veertien dagen 
oud waren, werd hen de inhoud van het 
sleepnet voorgezet. Ik heb hier expres 
14 dagen mee gewacht, omdat men geen 
controle heeft over hetgeen in het terra-
rium gedeponeerd wordt en er misschien 
diertjes tussen verzeild raken, die de 
kweek kunnen schaden. Mij bleek echter, 
dat de hagedissen veel grotere prooi aan-
konden, dan ik tot nu toe voerde. Kruis-
spinnen verwijderde ik meteen, maar 
spinnen van 5 mm werden vakkundig ge-
demonteerd en opgegeten, rupsen werden 
tot puree gemaakt, springwantsen, kevers, 
vliegen en pissebedden netjes geplet, ter-
wijl meelwormen schijnbaar alleen be-
staan om als trektouw tussen twee of drie 
dieren te dienen. Ook druivensap wordt 
met graagte gedronken. 
Op 30 October werd het thuis te klein en 
werd in plaats van deze babyverblijfplaats 
een kleuterkamer ingericht, na eerst ge-
probeerd te hebben ze in mijn 80 x 40 x 60 
cm-bak te plaatsen, waaruit ze echter met 
een bewonderenswaardige snelheid klau-
terden langs de houten spijlen, zodra ik 
de bovenklep opendeed. Een hoekijzeren 
bak van 45 x 35 x 30 met een halve zijruit 
en een bovendeksel van gaas voldoet 
veel beter. Ze hebben nu een prachtige 
klimboom, waardoorheen twee klimop-
planten zijn geleid, twee hoeken met droog 
mos als slaap- en verstopplaats en een 
ijzervaren, welks bladeren dienst doen als 
glijbaan, wat een koddig gezicht is. 
Een winterslaap lijkt me nu nog niet op 
zijn plaats, wel een winterrust. Hiertoe ver-
warm en verlicht ik het terrarium, dat in 
de huiskamer staat, slechts een paar uur 
per dag. De kleintjes hebben tot op heden 
(9 October) nog geen enkele neiging om 
te gaan slapen, in tegenstelling met mijn 
volwassen hagedissen, die geregeld 
enkele dagen „het hoi houden" om ineens 
een paar uur van de zon te profiteren. 
Tot slot wil ik iedereen aanraden eens 
een nest hagedisjes groot te brengen. U 
zult er alleen maar plezier van hebben. 

37 



Vooral des zomers is het voedselprobleem 
geen bezwaar. Zelfgekweekte meelworm-
pjes, enchytraeen, wasmotten en regen-
wormen helpen u wel de winter door. Wel 
moet ik bekennen, dat ik mijn huishoude-

lijke plichten soms heb verwaarloosd, 
maar dit is niet zo belangrijk, als men 
een echtgenoot heeft, wie het welzijn van 
zijn huisgenootjes qaat boven precies op 
tijd eten. 

Gladde slangen in het terrarium 
door ft. A. Visscher, Dordrecht 

Coronella a. austriaca Laurenti Foto P. J. H. Bernsen, arts, Nljmegen 

In 1948 werd mijn belangstelling voor 
reptielen gewekt door een toevallig voor-
val, namelijk door het ontdekken van een 
hagedis in mijn tuin. Met afwisselend 
succes heb ik toen in de jaren '48 tot en 
met '51 hagedissen en hazelwormen ver-
zorgd in een terrarium, dat gemaakt was 
van een groentekistl 
Geleidelijk aan ging mijn belangstelling 
meer uit naar slangen, zodat ik na enige 
tijd in een terrarium bij elkaar had een 
kleine Gladde slang, een ringslang en een 
grote hazelworm. Helaas weigerde de 
Gladde slang (Coronella a.austriaca Laur.) 
elk voedsel. Zelfs de jonge hazelwormen 
versmaadde zij; pas het volgend voorjaar, 
dus na een half jaar vasten, at zij, zodra 
zij uit de winterslaap kwam, achter elkaar 
vele jonge hazelwormpjes. Deze voorraad 
was echter snel uitgeput en het dier wei-
gerde elk voedsel, dat niet tot de klasse 
der reptielen behoorde en dat kon ik niet 
vangen in de omgeving van Dordrecht. 
De slang lustte zelfs geen padden. 
Uiteraard werd Coronella zeer hongerig, 
zodat zij in Juni de grote Hazelworm, die 
bijna even groot was als zij zelf, trachtte. 

te verslinden. Kort daarna was zij zo ver-
zwakt, dat zij stierl. 
Waaraan moet deze noodlottige voedsel-
weigering worden toegeschreven? Volgens 
mij niet aan het zich eventueel niet thuis 
voelen in zijn omgeving; daarvan bleek 
niets. Zij at immers wel hazelwormen en 
haar medebewoners aten toch ook! 
Dit voorjaar werd het grote terrarium ge-
bouwd om meer dieren te kunnen herber-
gen. Het bestaat geheel uit hout, glas en 
horregaas. De voor- en bovenwand be-
staan uit uitschuiibaar glas; aan de 
voorkant loopt dit door tot 15 centimeter 
boven de bodem. De andere opstaande 
zijden bevatten ramen horregaas, die tot 
30 cm boven de bodem doorlopen. Het 
terrarium is op de gebruikelijke wijze inge-
richt. Er is een meer vochtig gedeelte in 
met moerasplanten en een vijver met 
stenen ondergrond (een grote, aardewer-
ken bak). Verder een droog gedeelte met 
weinig begroeiing en een rotsplateau van 
vuursteen. 
Toen het terrarium klaar was werden het 
ringslangetje en een nieuwe grote ring-
slang er in gedaan, doch beide dieren 
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poogden steeds te ontsnappen, ondanks 
de voor hen passende omgeving en grote 
ruimte. Later bleek, dat dit kwam door de 
alwezlgheid van een ondergronds holen-
stelsel. Toen dit aangelegd was, voelden 
de dieren zich in het terrarium thuis. Tel-
kens wanneer ze gevaar aanwezig achtten 
— zoals wanneer iemand langs het terra-
rium loopt — glijden ze snel weg. Een 
gevoel van veiligheid schijnt voor hen dus 
essentieel te zijn. In Juli kwamen er een 
paar Gladde slangen bij, een wijfje en 
een jong exemplaar. 
Hier doet zich echter weer hetzelfde pro-
bleem van de voedselweigering voor. 
Rupsen, sprinkhanen, meelwormen, regen-
wormen, naakte slakken en padden wor-
den versmaad en reptielen zijn bij Dor-
drecht niet te vangen. Toch vermageren 
de dieren niet merkbaar; misschien dat ze 
heimelijk deze dieren verorberen, aange-
zien ze nooit teruggevonden worden in het 
terrarium. Dit kan echter evengoed door de 
inwonende ringslangen geschieden, die wel 
goed eten. Een van hen heeft zelfs een 
grote hazelworm opgegeten, wat toch geen 
ringslangenvoedsel is en terwijl toch vol-
doende geschikter voer aanwezig was. 
Drinken doen de Gladde slangen wel ge-
regeld. Mogelijk weet iemand een op-
lossing voor het voedselprobleem. 
Tot slot wil ik nog iets anders over mijn 
gladde slangen vertellen. Ze zijn trager 

Het is bekend, dat vele terrariumhouders 
dikwijls grote moeite hebben bij het bepa-
len van het geslacht van slangen en hage-
dissen. Meestal is een uitgebreide be-
schrijving van kleuren, beschubbing en 
andere geslachtsdimorphismen nodig, om 
te kunnen bepalen of men nu een manne-
lijk- of een vrouwelijk dier voor zich heeft. 
Toch is dit zeer eenvoudig, zoals moge 
blijken uit het vervolg van dit artikeltje. 
De beschreven methode gaat bij nagenoeg 
elk dier op. Onmiddellijk achter de anaal-
opening bevinden zich bij de mannelijke 
dieren aan de onderzijde van de staart-
wortel twee oneffenheidjes — bultjes — 
naast elkaar, met een ,,gootje" er tussen. 
Onder deze langwerpige verhevenheden 
bevinden zich de mannelijke genitalien, 
die bij de copulatie naar buiten gestulpt 
worden. Gewoonlijk hebben de vrouwelijke 
dieren een ongeveer rolronde — eigenlijk 
meer vierkante — staartwortel, die de 
„bultjes" en het „gootje" mist (zie teke-
ning). Vooral bij zijdelings opvallend licht 

dan ringslangen maar hun bewegingen 
zijn regelmatiger. Ze zijn ook bij somber 
weer vaak boven, in tegenstelling met de 
ringslangen. Bij zonnig weer liggen ze 
door elkaar heen gestrengeld te zonnen. Ze 
trekken zich pas bij schemer terug in hun 
holen. Op de Veluwe zag ik de gladde 
slangen ook vaak bij somber weer, een 
zag ik zelfs bij lichte motregen. Zwemmen 
doet de Coronella bijna niet, behalve het 
ene jonge exemplaar, dat ik op de Veluwe 
bij een ven aantrof. 
Ruim een week geleden (einde October 
1954) legde het 9 van de gladde slang een 
ei met een jong glad slangetje erin, dat 
dood was. Het was kennelijk nog niet „vol-
dragen" want er zat nog voedsel in het ei. 
Mogelijk is, dat in de komende week meer 
slangen worden geboren, aangezien het 
moederdier nog vrij dik is. 
Gladde slangen zijn minder schuw dan 
ringslangen en gaan, als iemand hen be-
nadert, direct een aanvalshouding aan-
nemen, zonder dat ze direct bijten. Het 
verwondert mij, dat gladde slangen in 
Nederland zo weinig bekend zijn in ver-
houding tot adders, hoewel ze allesbehalve 
zeldzaam zijn; mogelijk komt dat, doordat 
ze hiermede worden verward. 
Naschrift redactie: 
Het voedsel van de gladde slang bestaat In 
hoofdzaak uit de kleine- ol levendbarende hage-
dis (Lacerta vivipara Jacq.). 

tH. 

is dat duidelijk waarneembaar. Twijfelt 
men nog, dan kan een lichte druk vanai 
ongeveer 5 mm achter de anaalopening 
naar voren toe, de mannelijke genitalien 
naar buiten doen stulpen. Deze organen 
zijn bij slangen meestal voorzien van doorn-
tjes of haakjes, bij hagedissen daarentegen 
glad. 

Doorsnede staartwortel van hagedissen (zie tekst). 
Het verdient aanbeveling de eerste proe-
ven te doen bij bekende hagedissen als 
Lacerta vivipara of L. agilis. Uiteraard 
geldt dit voor volwassen dieren. Bij jonge 
exemplaren zijn de geslachtsdelen in de 
regel onvoldoende ontwikkeld om deze 
methode voor geslachtsbepaling te han-
teren. 

Qeslachtsonderscheid bij slangen en hagedissen 
door ft. G, O. van U/ijngaarden, Canada. Lid der Vereniging 
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Hoe gedragen onze kruipdieren zich in de natuur? 
door J. Th. ter ttorst 

Reeds Jarenlang houdt onze vereniging zich bezig 
met bet verzamelen van gegevens omtrent de 
verspreiding van de Nederlandse Herpetofauna, 
dus de reptielen en amphibieen, die ons land en 
de aangrenzende gebieden bevolken. 
De speciale dienst, die daarvoor voor onze ver-
eniging In het leven is geroepen — de Herpeto-
geografische Dienst — heeft inmiddels in de loop 
der Jaren de beschikking gekregen over uitermate 
belangrijk documentatiemateriaal. 
Waaraan echter tot nu toe weinig of geen aan-
dacht is geschonken is het phaenologlsch onder-
zoek onzer kruipende dieren. Elk Jaar ontwaken 
de amphibia en reptilla op een ander tljdstip 
uit hun winterslaap en beginnen ze er weer mee; 
hun eieren zetten ze ieder Jaar vroeger of later af 
dan andere Jaren. Dit moet een verklaring hebben! 
Phaenologle omvat daarom de bestudering van 
de levensverschijnselen van alle organismen In 
afhankelijkheid van het weer en do toestand van 
de grond. Momenteel bestaan er in ons land de 
volgende studiegroepen van de Studiekring voor 
Phaenologie, onderafdcling van het Nederlands 
Genootschap voor Landbouwwetenschap: 
landbouwgewassen; bloembollen en overige ge-
wassen; entomologie; gewassen in kassen; micro-
kllmaat; ornithologie (vogels). 
De reeds plaats gehad hebbende onderzoeken 
hebben soms tot opzienbarende uitkomsten geleid. 
Indien wij in de komende Jaren de medewerking 
zouden kunnen krijgen van een aantal personen 
met enige kennis van en Interesse voor dit krui-
pend gedierte, die gelegenheid hebben om buiten 
in het vrije veld regelmatig waarnemingen te 
verrichten, dan zouden ongetwijfeld ook op her-
petologisch gebied zeer wetenswaardlge resultaten 
geboekt kunnen worden, zelfs met eenvoudige 
onderzoekjes. 
Als eerste poging zouden wij bijvoorbeeld in 
„Lacerta"-verband kunnen gaan proberen om uit 
te zoeken wanneer de winterslaap bij de in onze 
eigen omgeving levende amphibia en reptilia 
eindigt cn (straks in het najaar) wanneer deze 
aanvangt. 
Deze tijdstippen zijn vanzelfsprekend sterk af-
hankelijk van allerlei omstandigheden, zoals de 
weersgesteldheid, temperatuur, plaatselijke sltua-
tie (bodemsamenstelling, begroeilng, beschutte 
ligging overwinteringsoord, enz.) 
Van Jaar tot Jaar kunnen de hierboven bedoelde 
data varlabel zijn en wij zullen er daarom goed 

aan doen ons bij zo'n phaenologlsch onderzoek 
niet te beperken tot een bepaald jaar maar dit 
uit te strekken over enige Jaren. Ieder ..Lacerta"-
lid, dat gelegenheid heeft in voorjaar, zomer en 
herfst naar buiten te trekken of buiten woont, 
kan medewerken, kan een pionier zijn en Inte-
ressante successen boeken. Om de zaak niet te 
veel te compliceren — een mens kan moeilijk 
meerdere dingen tegelijk goed doen — zouden 
wij willen adviseren om in bet jaar 1955 te be-
ginnen met slechts drie overbekende en erg ver-
spreide dieren, te weten: 
Groene kikvors (Rana esculenta Llnne\) 
Gewone pad (Bufo bufo bufo Linnfi) 
Zandhagedis (Lacerta agilis Llnn6) 
Zodra er kans is, dat deze dieren uit hun winter-
slaap ontwaken en te voorschijn komen. trekt u 
er op uit, gewapend met een zelf gemaakt staatje 
(Lacerta heeft geen geld genoeg om staatjes te 
laten drukken), waarop de volgende aanteke-
nlngen staan: 
1. NAAM VAN HET DIER: 
2. EERSTE WAARNEMING TER PLAATSE IN 

1955 (DATUM): 
3. VINDPLAATS: 
4. EERSTE WAARNEMING PARING EN COPU-

LATIE: 
5. DATUM AFZETTEN DER EIEREN: 
8. WAAR HAD AFZETTING DER EIEREN 

PLAATS?: 
(Bij amphibia aangevcn sloot, vijver, meer, 
rivier of beek, bij reptilia grondsoort) 

7. HOE WAS DE WEERSGESTELDHEID EN 
TEMPERATUUR OP DE DAGEN GENOEMD 
ONDER 2, 4 en 5. 

Vanzelfsprekend kan aan deze vragenreeks nog 
een aantal vragen over het verloop van eieren 
en broedsel worden toegevoegd, maar wij vre-
zen, dat bij te veel aan vragen de onder-
zoekjes voor velen te tijdrovend en omslachtlg 
zullen worden, waardoor de animo voor dit aar-
dige wetenschappelijk werk minder zou kunnen 
worden. 
Zouden cr leden zijn, die een uitvoeriger rapport 
willen samenstellen dan is hiertegen natuurlijk 
geen enkel bezwaar. 
Uw staatjes stuurt u over enige maanden aan 
onze Herpeto-geografische Dienst, p.a. Amers-
foortsestraatweg 45, Bussum, welke dienst ons 
ongetwijfeld te zljner tijd de behaalde resultaten 
niet zal onthouden. 

Vraag en aanbod, Ruilrubriek 
Gevraagd: Honlngraat en wasmotten of larven 
daarvan. Aanbiedingen tegen elk aanuemelijk bod 
rechtstreeks aan H. A. v. d. Velden, Pater Bleijs-
straat 27, Tilburg. 
Aan de leden. 
Ondergetekenden zullen In het a.s. voorjaar een 
vangexpeditie ondernemen naar Zuld-Frankrljk 
en Italie. Getracht zal worden de volgende dier-
soorten mee te brengen: 
Lacerta muralis muralis (hagedis) 

— — bruggemannl „ 
— — nlgriventris „ 
— slcula campestris 
— viridis viridis 
— — fej6rvaryl 
— lepida (syn. ocellata). 

Psammodromus algirus „ 
— hlspanicus „ 

Chalcides lineatus (skink) 
— tridactylus „ 

Tarentola mauretanica (gekko) 
Malpolon monspessulanum (slang) 
Elaphe scalaris ,, 

— longissima „ 
— quatorlineata „ 

Coluber vlrldifiavus „ 
Natrix vlperlna ,, 

— tesselata „ 
Hyla arborea arborea (boomkikvors) 

— — meridionalis „ 
Bufo viridis (pad) 
Bombina variegata (geelbuik-vuurpad) 
Triturus alpestris apuanus (watersalamander) 

— ltallcus „ 
— helveticus 
— vulgaris meridionalis 

Gedurende de expedltle zullen de dieren volledig 
verzorgd worden, zodat na terugkeer gave en 
gezonde dieren worden afgeleverd. 
Geinteresseerde leden wordt verzocht reeds nu 
nun speciale wensen kenbaar te maken; hiermede 
kan dan tijdens de expeditie al rekening worden 
gehouden. Een circulaire met juiste opgave van 
beschikbare dieren en prijzen zal begin Mei wor-
den rondgezonden. 
W. de Rover cn C. F. van der Bund, Rijksstraat-
weg 124, Wageningen. 

Rectificatie: 
In te blnden jaargangen aan A T. Reyst, Hoogstraat 
47, Koog aan de Zaan (niet Zaandam). 
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