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Bruiloft bij de Parelhagedis 
LACERTA LEPIDA, LEPIDA DAUDIN 

door Th. de Vleeschauwer, Merksem (Big). 

Daar ik reeds enige mislukkingen bij het 
kweken van Lacerta lepida lepida Daudin 
in een speciaal daarvoor bestemde bak 
had beleefd, besloot ik het maar eens te 
proberen in het terrarium, waar de dieren 
het ganse jaar gehuisvest zijn. Altijd 
was de copulatie gevolgd door eiafzet-
ting, maar steeds bleken de eieren onbe-
vrucht. Denkelijk is het mannetje van het 
paar steriel geweest, vermoedelijk tenge-
volge van het feit, dat hij direct nadat ik 
hem had gekocht lange tijd in hongersta-
king is geweest ' ) . 
Het was reeds zover met hem gesteld, dat 
ik hem met de „dorstmethode" tot eten heb 
moeten dwingen. Ondanks vele pogingen 
op diverse manieren en onder verschillende 
omstandigheden, heb ik nimmer bevruchte 
eieren gevonden. Tenslotte moest het wijfje 
verwijderd worden en een nieuw exemplaar 
in dit jaar worden aangeschaft. 
Dit exemplaar kwam echter te laat in mijn 
bezit om er dit jaar (1954) nog mede te 
kweken. Laat ik ondanks deze tegenslag 
echter een beschrijving geven, hoe het af-
zetten der eieren plaats vindt. 
Toen het weer in Maart 1952 wat warmer 
werd, kwam mijn „dierentuin" boven aarde. 
Wat grauw, loom en traag legden de hage-
dissen zich neer om wat te zonnen. Op 1 
April sloeg het weer plotseling om en een 
flinke sneeuwlaag doofde geduiende 
enige dagen alle leven, maar op 6 April 
kon hun leventje toch voorgoed aanvangen. 
Na twee dagen gaven Lacerta viridis (Sma-
ragdhagedis) reeds schijnparingen te zien. 
Laceita lepida (Parelhagedis) wachtte nog 

een dag, alvorens zijn dame het hof te gaan 
maken. Buiten wat gescharrel gebeurde er 
niet veel, temeer, daar de zon wederom 
verstek liet gaan. 
Toen ik op 1 Mei — het was weer warmer 
geworden — om 18 uur bij het terrarium 
kwam, vond ik Lacerta lepida omstrengeld 
in copulatie. Dit scheen slechts een begin 
te zijn. Tussen 1 en 17 Mei nam ik zeven 
copulaties waar, telkens in de namiddag 
tussen 13 en 18 uur. Dit mag als oen record 
worden beschouwd voor deze soort hage-
dissen en ook voor mezelf, omdat ik nog 
wel wat anders te doen heb dan steeds 
maar naar de bak te gaan kijken. Alle 
copulaties duurden wel een paar minuten 
en steeds eindigde het schouwspel met het 
ophouden van het bijten. Beide dieren ble-
ven daarna nog even in de typische pa-
ringshouding volharden, om eerst dan de 
lichamelijke gemeenschap te beeindigen. 
Op 6 Mei nam ik mijn kans waar, nam vlug 
het foto-apparaat en maakte snel achter 
elkaar negen opnamen, in de hoop, dat er 
een geslaagde foto bij zou zijn -). Voor het 
nemen van enkele foto's nam ik het drink-
bakje weg, dat ontsierend zou kunnen wer-
ken. Beide hagedissen stoorden zich niet 
het minst aan de fotograaf. Op de foto is 
trouwens duidelijk de indruk van het potje 
in het zand te zien (boven de beide staar-
ten). Bijna zes weken later gaf het wijfje 
door haar eigenaardig gedrag aanleiding 
tot meer aandachtige beschouwing. Zij was 
intussen flink uitgezet en verbleel steeds 
op de bodemgrond en liet zelfs na haar 
nachtasyl op te zoeken. Des avonds, toen 
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de duisternis inviel, begon de graafpartij. 
Eerst eens geprobeerd en toen ging het 
wat resoluter. De andere dag, 's morgens, 
was het wijfje nog niet te zien. Eerst om 12 
uur was zij present. Met diep ingevallen 
flanken, ontsierd door lelijke overlangse 
huidplooien, maakte de parelhagedis een 
armzalige indruk. Het terrarium was inmid-
dels verrijkt met een flinke heuvel van ong. 
10 centimeter hoog en ruim 20 centimeter 
doorsnede. Alhoewel de eieren op de bo-
dem waren gedeponeerd was de pijp, die 

Lacerta lepida lepida In copula 

natuurlijk netjes was dichtgegooid, in ge-
bogen vorm. 
Dit schijnt gebruikelijk te zijn, daar ik de 
eieren steeds of in holen met een gebogen 
lijn, of in S-vorimige gangen heb moeten 
opzoeken. 
Opmerkelijk werd toen het gedrag van het 
wijfje. Na voor het ei-afzetten de grootste 
verdraagzaamheid aan de dag te hebben 
gelegd, werd zij na het afzetten zeer actief 
en joeg achter alles, wat haar benaderde 
aan. Het leek ernstig, daar alles zich voor 
haar uit de voeten maakte. Dit duurde wel 
een week, waarna het vanzelf ophield. Hoe-
wel men niet bepaaid van broedzorg kan 
spreken is de veronderstelling gewettigd, 
dat hier een zekere verzorging der eieren 
plaats vindt. 
Allereerst zien wij, dat de eieren steeds des 

In „Lacerta" 12de Jrg. 1954, No. 2-4 ver-
scheen van mijn hand een artikel over 
Python reticuiatus. Helaas werd veizuimd 
hierbij de aantekening te stellen, dat deze 
bijdrage was overgenomen van het tijd-
schrift „Oost en West" 42ste Jrg. No. 15, 

nachts worden afgezet, dus op een tijdsfip, 
dat de soortgenoten slapen. Vervolgens 
vinden wij de zandheuvel; mogelijk kan 
deze afdekking wel een bescherming tot 
doel hebben, maar misschien is de bodem-
laag niet dik genoeg. Tenslotte is er het 
bepaaid uitgesproken vijandig gedrag na 
het afzetten der eieren tegenover alles, wat 
haar nadert. 
Het is mogelijk, dat in de vrije natuur het 
wijfje enige tijd bij de eieren blijft. De 
meeste terraria zullen te klein zijn om in 

Foto: Th. de Vleeschauwer 

dit opzicht concrete waarnemingen te vei-
richten. Misschien hebben andere leden 
dergelijke waarnemingen gedaan? Door 
verdere en meerdere waarnemingen zou 
men wel te weten kunnen komen, hoe alles 
precies in zijn werk gaat. 
') Steriliteit na voedselweigering is heel 
goed mogelijk en werd vastgesteld bij Dis-
cusvissen. Biologen (o.a. Ladiges), zijn van 
mening, dat bij voedselweigering de ge-
slachtsorganen het eerst atrophieren. De 
leden, in het bijzonder zij, die slangen ver-
zorgen, kunnen hier wellicht belangwek-
kende mededelingen doen. — Red. 
'-) De foto, op het juiste moment en in de 
meest actuele houding der hagedissen ge-
nomen, is zeldzaam goed geslaagd en is 
als reportage-opname uniek. — Red. 

door L. Coornans de Ruiter, Hilv/ersum 

verschenen 22 October 1949. In die bijdrage 
somde ik vijf gevallen van mensem-oof 
door pytho-ns op. Sindsdien zijn er enige 
nieuwe gevallen bijgekomen. 
Het zesde geval heeft in April 1952 plaats 
gehad in het gebied van Djombang (Oost 
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AanvuUende gegevens over Puthon reticuiatus 
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Java). Daar werd een zesjarig kind het 
slachtoffer van een ongeveer zes meter 
lange python, die het jongetje verslond. Of 
dit een Python reticuiatus dan wel een 
Python moluvus is geweest, is niet bekend. 
Geval No. zeven speelde zich in Februari 
1953 eveneens in Oost Java af en wel in 
de omgeving van de desa Kawungnganten. 
Hierbij werd een volwassen man het 
slachtoffer van een reuzenpython. De man 
was bezig een troep apen te verjagen, die 
zijn aanplant vernielden, toen hij plotseling 
door de slang werd gegrepen en vermor-
zeld. Zijn familieleden, die tot hun ontzet-
ting het drama voor hun ogen zagen ge-
beuren, drufden, uit vrees voor de slang, 
niel te hulp te komen. Ook van deze 
python is de soort niet bekend, terwijl an-
dere gegevens in het courantenbericht ont-
breken. 
In 1953 is in enkele dagbladen nog een 
mededeling verschenen over een python, 
die in Indonesie een mens zou hebben 
gedood, maar de grote dagbladen hebben 
dit bericht niet overgenomen. Bijzonder-
heden uit Indonesische couranten ben ik 
niet te weten gekomen. 
Deze nieuwe gevallen wijzigen mijn stand-
punt, als neergelegd in bovenaangehaald 
artikel, echter niet. Nog steeds houd ik de 
pythons, althans de in Indonesie levende 
soorten, voor de rechtopgaande mens on-
gevaarlijk. 
Maar er zijn in Afrika blijkbaar wel agres-
sieve pythons, zoals uit het navolgende 
bericht moge blijken. Vermoedelijk gaat 
het hier om de in Zuid-Afrika levende 
Python sebae. 
In Mei 1953 werd een boswachter van het 
„Krugerpark" door een vier meter lange 
python aangevallen. In het Jaarverslag van 
genoemd wildpark is een relaas opgeno-
men van deze merkwaardige strijd op 
leven en dood, waaruit de neger JOE als 
overwinnaar — zij het dan behoorlijk ge-
havend — te voorschijn kwam. 
Joe maakte met enkele collega's een 
inspectietocht door het uitgestrekte wild-
park. Op een gegeven moment hoorden 
zij in de verte het angstig gepiep van een 
honingvogel. JOE, die wilde weten wat er 
aan de hand was, verzocht zijn collega's 
even te wachten, waarna hij op onderzoek 
uittrok. 
Toen hij te lang wegbleef, volgde een 
andere boswachter zijn spoor en al spoe-
dig vond hij JOE, die in een hevig gevecht 
bleek te zijn gewikkeld met een python. 
Het beest had zich om het lichaam van de 
boswachter gekronkeld. Alleen zijn handen 
had JOE weten vrij te houden. Vastberaden 
greep hij de kop van de slang en beet het 
ondier in zijn neus en ogen. Tien minuten 
duurde dit merkwaardig gevecht. Toen 
kreeg de slang er genoeg van en zocht zij, 
hevig toegetakeld, haar heil in een over-
haaste vlucht. 
Maar JOE kwam er niet zonder kleerscheu-

ren af. De python had bijna al zijn ribben 
ing.sdrukt en hij moest direct in een zieken-
huis worden opgenomen." 
Een python van 4 meter lengte is niet in 
staat een volwassen man te verslinden. Ik 
moet in dit geval wel aan een rechtstreekse 
aanval van een agressieve slang denken. 
De 4e Maart 1953 verscheen in de dagbla-
den hier te lande een bericht uit Port Dar-
win (N.-Australie) over een ontvoering van 
een baby door een 4 meter lange python. 
De slang zou het kind uit de armen van de 
slapende moeder hebben gegrepen en er 
mee vandoor zijn gegaan. Maar de vader 
ontdekte de roof en achtervolgde de slang 
met een brandend stuk hout, dat hij uit het 
kampvuur haalde. Na de python hiermede 
herhaaldelijk te hebben geslagen, liet de 
slang de baby los en nam de vlucht. Het 
kind zou slechts enkele onbeduidende 
schrammetjes in het gezicht hebben gekre-
gen, doch was verder volkomen ongedeerd. 
Persoonlijk sta ik zeer gereserveerd tegen-
over dit bericht. Mijn wantrouwen is nog 
versterkt door het slot van het verhaal. 
Want na enige dagen werd de bewusle 
slang opgerold in een leeg benzinevat aan-
getroffen, doch door de vader niet gedood, 
daar hij anders vreesde, dat er iets met het 
k;ndie zou gebeuren. 

Het lijkt mij ondenkbaar, dat zelfs een 
hongerige python een kind uit de armen 
van een slapende moeder wegrooft, ook al 
kampeerde dit gezin in een vrachtwagen in 
het bos. Verder kan ik mij moeilijk voor-
stellen, dat de baby er zo goed afkomt, als 
de python het hoofd van het kind reeds in 
de bek heeft genomen, zoals in het bericht 
vermeld. 
Laten we echter even aannemen, dat de 
slang 's nachts in de vrachtwagen is ge-
kropen, dan is het interessant na te gaan, 
welke python-soort dit kan geweest zijn. 
Daarover geeit dit bericht geen enkel com-
mentaar. Afgaande op de lengte zou men 
een keuze kunnen doen tussen de ook in 
Nieuw-Guinea voorkomende python-soor-
ten: Liasis olivaceus en Liasis amethystinus 
(syn.: Python amethystinus). Beide kunnen 
bij hoge uitzondering een lengte van 3,50 m 
bereiken. Ik heb ook nog een ogenblik ge-
daclit aan Morelia argus (d.i. Python spilo-
tes), maar deze is kleiner en haar biotoop 
is meer het moeras en niet het bos. 

Van pythons in gevangenschap zijn ook 
enkele gevallen bekend, dat zij hun ver-
zorgers aanvielen. Maar dit zijn geen in 
vrijheid levende dieren en daarom reage-
ren ze anders. Volwassen gevangen py-
thons zijn dikwijls bijterig en agressief, ter-
wijl daarentegen jong gevangen exempla-
ren in de regel na korte tijd volkomen tam 
worden. 
In een van de Nederlandse geillustreerde 
tijdschriften heeft enige tijd geleden een 
artikel gestaan, woarin een man in een 
„show" met een volwassen python optrad. 
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Het w a s , n a a r d e foto te oorde len , zeker 
een dier v a n een me'-ar of vijf. De moderne 
Laocoon, met zijn hercul i sche ges ta l te , t rad 
a v o n d a a n a v o n d met zijn g e d r e s s e e r d e 
py thon op , waa rb i j d e s l a n g zich ook om 
het l i c h a a m van h a a r mees te r s l ingerde . 
Maar tijdens een der voorstel l ingen viel 
ach te r d e coul issen iets om. Hoewel het 
zeer d e v r a a g is of een s l a n g kan horen, 
heeft ze toch b l i jkbaar a a n trillingen ge-
merkt, da t er iets bi jzonders g e b e u r d e . In 
i eder g e v a l schrok ze hevig en h a a l d e d e 
wind ingen iets s tev iger a a n , w a a r d o o r d e 
m a n en ige r ibben b rak . Met ve reende 
krachten w e r d hij uit deze wa t a l te s tevige 
omarming bevrijd en omda t d e python vol-
komen m a k w a s , k w a m hij er — behoudens 
d e g e b r o k e n r ibben — nog g o e d af. 

S u m m a r y . In the above periphrasis, and In 
an article published in No. 2-4, Volume XII, of 
..LACERTA" the author, Mr. L. Coomans de 
Rulter, retired Civil Servant in the former Dutch 
East Indies, is setting a few examples of man-
robbery by Python reticuiatus. 
These data are of special interest with a view to 
the fact that they are probably the first authen-
tic reports of this kind. It Is true that In lite-
rature a few cases have been mentioned — from 

Bij onze impor ten van het vor ige j a a r 
troffen wij n o g a l veel p a d h a g e d i s s e n a a n . 
Behalve d e g e w o n e soort, Phrynosoma 
cornutum, w a r e n er ook Phrynosoma 
coronatum en P. plathyrhinos bij! Een be -
schrijving v a n d e p a d h a g e d i s l aa t ik 
a c h t e r w e g e , d a a r dit diertje r eeds meer-
ma len in d e o u d e r e j a a r g a n g e n v a n ons 
blad*) b e h a n d e l d is, o.a. door onze des -
k u n d i g e b ib l io thecar i s , d e heer Reijst. De 
hierbij a fgedruk te foto geeft een goed 
b e e l d v a n het d ier en bovend i en val t er in 
onze b ib l io theek v a n a l les over dit h a g e -
dis je te lezen. 
Over het verzorgen van de padhaged i s in 
het terrarium is echter n o g wel een en 
a n d e r te z e g g e n en da t l aa t ik h ieronder 
volgen . 
Van d e m e e s t e leden , d ie van ons p a d -
h a g e d i s s e n h a d d e n be t rokken, k regen wij 
te horen, da t ze het niet d e d e n . In het 
a l g e m e e n b e s t o n d e n d e k lachten hierin, 
da t deze h a g e d i s s e n zich bijna niet be -
w e g e n , niet wil len e ten en a l s ze het wel 
willen doen , zeer k ieskeur ig zijn wat het 
v o e d s e l betreft. Het ergst v a n a l les is, dat 
ze — voor zover mij b e k e n d — al ien een 
vroegt i jdige dood ges to rven zijn; kortom, 
d e p a d h a g e d i s zou zo niet o n h o u d b a a r , 
d a n toch zeer moeilijk in een terrar ium te 
h o u d e n zijn. 

the years 1921, 1923 and 1926 — by the late Dr. 
KOPSTEIN, but in these cases it dealt with bare 
communications by the native population, not 
open to closer examination. 
In July 1940, however, the author received two 
reports from the subdivision Banggai (Isle of 
Celebes), verified by the civil servant concerned 
and, In one of the cases, even supplied with a vi-
sum et repertum of a physician. In both cases a 
woman was concerned who, working in the field 
in a bended posture, was zeized, killed and de-
voured by a python. The snakes being killed and 
cut open, the victims could be buried under the 
rite of the tribe. The account of the doctor ment-
ioned that all bones were broken, even the cranial 
bones. 
In February 1953 a case occurred In East Java, in 
the surroundings of the ..desa" Kawungnganten. 
Here an adult man was the victim of a large 
python. He was busy to chase away a troop of 
monkeys which destroyed his plantation, wh.3n 
he suddenly was seized and crushed by the 
python. 
In spite of these events the author is of opinion 
that pythons are practically not dangerous for 
the upright-going man. He says that in the des-
cribed cases the snakes were mistaken and took 
the people working in a bended posture for a 
prey animal. Immediately after the bite gener-
ally follows the deadly twining about, an action 
by Instinct, probably proceeding in a reflectory 
way, which cannot be checked. 
The evident that pythons attack upright going 
men has still to be given. The described case of 
East Java concerns possibly a hunting python 
which tried to defend itself when the victim 
stroke against It accidentally. 

H. A. L. M. 

Gelukkig zijn mijn e rva r ingen met d e z e 
p rach t ige en ook zo komisch a a n d o e n d e 
h a g e d i s s e n gehee l a n d e r s . Een p a d h a g e d i s 
is niet moeilijker te houden dan andere 
h a g e d i s s e n , m a a r men moet deze diert jes 
geven wa t hen toekomtl Het ter rar ium, 
w a a r i n men p a d h a g e d i s s e n wil g a a n hou-
den, behoei t niet groot te zijn. Als minimum-
maten zou ik a a n h o u d e n een leng te v a n 
50 centimeter, b r e e d t e en hoog te i eder van 
30 centimeter . De b o d e m v a n d e z e b a k 
moet bedek t w o r d e n met een l a a g zuiver 
zand van ongevee r 7 cm dik. Niet te we in ig 
zand nemen d a a r d a n de k a n s b e s t a a t , da t 
d e h a g e d i s s e n zich b e s c h a d i g e n bij het 
inwoelen. 
Midden in het ter rar ium word t d e b o d e m -
verworming a a n g e b r a c h t . Een eletr isch 
element van plm. 20 Watt is r e e d s vol-

*) Zie Lacer ta , J a a r g a n g 5, biz. 84 en het 
ar t ikel van G. Kiener, Lacer ta 8, biz. 21. 
Hoewel d iverse o u d e j a a r g a n g e n v a n 
„Lacer ta" r e e d s zijn ui tverkocht , zijn er 
nog enkele comple te j a a r g a n g e n te k o o p 
a / 5,—. Wilt u zich n o g een b e p a a l d e 
oude j a a r g a n g aanschaf fen , schrijft d a n 
v lug n a a r onze b ib l io thecar is , d e heer A. 
T. Reijst, Hoogs t raa t 47, Koog a a n d e Zaan , 
onder gelijktijdige stort ing v a n / 5,— op 
diens pos t rekening No. 310551. 

Het verzorgen van Padhagedissen 
door K. Delleman, 's-ttertogenbosch 
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doende. Nog beter is enkele zwakkere 
elementen als bodemverworming aan te 
brengen. 
Het verwarmde gedeelte kan door enige 
stenen, die op de bodem van het terrarium 
rusten, van de rest van de bodemlaag 
worden gescheiden. De stenen, die hiervoor 
gebruikt worden, mogen geen scherpe 
kanten hebben, mogen niet te licht zijn; 
de hagedissen mogen ze niet weg kunnen 
drukken of tot kantelen kunnen brengen. 
Door deze aischeiding bereikt men, dat de 
dieren steeds te vinden zijn, omdat ze zich 
veelal op dit gedeelte of in de directe 
omgeving daarvan zullen ophouden, vooral 
als men boven dit gedeelte een verlichting, 
tevens luchtverwarmer, aanbrengt. 
Buiten de afscheiding kunnen vetplanten 
gezet worden, terwijl rondom de planten 
platte stenen worden gelegd, zodat in-
woelen slechts mogelijk is in het ver-
warmde zand. De temperatuur van het 

•H 

Phynosoma coronatum blainvlllii Gray 

zand in de directe omgeving van de ver-
warming moet tijdens de uren dat de 
dieren actief zijn (minstens 3 d 4 uren per 
etmaal) tussen de 33r en 38- C. liggen. 
's Nachts kan de temperatuur zakken tot 
ongeveer 18° C. Tijdelijk iets lagere tem-
peratuur schaadt de dieren niet. Staat 
het terrarium in een onverwarmd vertrek 
of op een tochtige vensterbank, dan kan 
de verwarming beter over het gehele 
bodemoppervlak verdeeld worden. 
Het voedsel der padhagedissen is veel-
zijdig, hoewel ook bij deze hagedissen in-
dividuele smaakverschillen optreden. Zeer 
graag worden gegeten: sprinkhanen, spin-
nen, vliegen, wasmotten en hun larven, 
dag- en nachtvlinders, naakte rupsen, meel-
wormen, enz. Minder graag eten ze regen-

wormen en slakken. Mieren worden ook 
gegeten, maar deze voerde ik zelden. In 
verhouding tot hun grootte eten de pad-
hagedissen veel; ze zijn bepaaid vraat-
zuchtig. Zonlicht, vooral directe bestraling, 
wordt door hen zeer op prijs gesteld. Bij 
gebrek aan zonlicht moet deze hagedis-
sen zoveel mogelijk een goede, kunstmatige 
verlichting en verwarming gegeven worden. 
Tenslotte een zeer belangrijk onderwerp: 
het voederen der padhagedissen en onze 
andere reptielen in het algemeen. 
Nooil mag men een volgegeten dier aan 
een sterke temperatuursdaling bloot stellen. 
De spijsvertering raakt dan danig in de 
war, hetgeen vaak de dood tengevolge 
heeft. Matig, maar vooral regelmatig voe-
ren. Niet bijvoorbeeld alleen des Zaterdags 
en Zondags — als we vrij zijn — de dieren 
volladen en dan denken, ziezo ze kunnen 
er weer een week tegen. We moeten zoveel 
mogelijk afwisseling in het voedsel bren-

Foto: L. Wijffels 

gen. Vooral een padhagedis is voor een 
te grote hoeveelheid in eens en eenzijdig 
voedsel uiterst gevoelig. Slechts weinig 
voederdieren met een harde chintinehuid of 
harde vleugels of dekschilden tegelijk 
geven. 
Bij voedselweigering moet niet worden 
gewacht tot de hagedis totaal verzwakt is, 
maar moet direct tot dwangvoederen wor-
den overgegaan. Meestal zal het dier zich 
in korte tijd herstellen en weer gaan eten, 
tenzij er sprake is van een of andere ziekte 
of het last heeft van inwendige parasieten. 
Ieder, die zijn padhagedissen op de in dit 
artikeltje omschreven wijze houdt, zal zeer 
zeker veel plezier van deze prachtige 
terrariumdieren hebben. 

• 

.*>• 

53 



Natrix tessellata (Laur.) 
in gevangenschap 

door F. B. Klifnstra, Leiden 
(vervolg) 

Natrix tessellata (Laurenti), Dobbelsteen-
ol Dambordslang. 
Foto F. B. Klynstra 

Bij het loslaten van een aantal Rana 
esculenta tezamen met Rana temporaria 
werd door mij slechts eenmaal geconsta-
teerd, dat een Tessellata een R. esculenla 
verslond, doch de volgende ochtend vond 
ik een dode R. esculenta met reeds half ver-
teerde poten in het bassin terug. Ik schrijf 
dit grijpen en verslinden van deze ene R. 
esculenta dan ook aan de geringe afme-
tingen van het terrarium, gecombineerd 
met het grote aantal proefdieren, toe. Ik 
zou mij kunnen voorstellen, dat de jacht-
lust bij de slang werd opgewekt door een 
zich in haar nabijheid bevindende R. 
temporaria, welke zij bij de achtervolging 
kwijtraakte. Het plotseling ontwaren van 
een R. esculenta zou voor de, door de 
jacht in opwinding geraakte slang de 
aanleiding zijn geweest van het grijpen 
en verslinden van dit ongeeigende prooi-
dier. Een aanwijzing voor het denkbeeld, 
dat door achtervolging van hun prooidier 
opgewonden slangen van hun normale ge-
dragspatroon kunnen afwijken, kreeg ik 
onlangs te zien, toen een Natrix n. sparsa, 
na een vergeefse achtervolging een N. 
tessellata op haar weg ontmoette, welke 
juist bezig was een Rana temporaria te 
verslinden, die zij bij een achterpoot beet 
had. De Natrix sparsa greep de gedeel-
telijk verslonden kikker bij een voorpoot 
vast. Na enig heen en weer geruk liet zij 
de kikker weer los. 
De N. tessellata in mijn terrarium grepen 
de kikkers meestal het eerst vast bij een 
achterpoot en werkten hun prooi zo naar 
binnen, dat de achterpoot langs het kik-
kerlichaam naar voren werd gebogen. 

Dat op deze wijze de maximale omvang 
van de voedselbrok niet onaanzienlijk 
vergroot wordt, is duidelijk, maar ondanks 
deze grotere omvang kon ik geen duidelijk 
verschil constateren in de tijd, welke het 
verslinden van de prooi nam (3 6 5 min. 
totaal). 
Eens werd de kikker zelfs tussen de achter-
poten gegrepen en met beide poten langs 
het lichaam naar voren gebogen, ver-
slonden. Zelden zag ik de slangen een 
kikker met de kop het eerst naar binnen 
werken. 
De houding der slangen bij het verslinden 
van kikkers vertoont een grote afwisseling. 
Alhoewel de prooi meestal op de bodem 
veorberd wordt, waarbij de kikker soms 
tegen een ruit, de bodem of een lichaams-
kronkel van de slang wordt aangedrukt, 
werd herhaaldelijk door mij waargenomen, 
hoe de op een boomtak, boven het water, 
liggende slang omlaag schoot en een 
kikker uit het water haalde. De hevig 
spartelende prooi werd in deze gevallen 
op een zeer opmerkelijke manier verslon-
den. De slang bleef gedurende het hele ver-
slindingsproces met het voorste V.-i deel 
van zijn lichaam vrijwel verticaal omlaag 
hangen. Men zag de voedselbrok dan 
door de peristaltische bewegingen, onder-
steund door een korte, zijdelingse golving 
van de hals, stijl omhoog in de maag 
verhuizen. 
Tweemaal heb ik geconstateerd dat bij 
een der slangen, nadat deze een kikker 
had verslonden, de kikker na enige tijd 
weer vanuit de maag in de mondholte 
verhuisde. Het voedsel werd evenwel niet 
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volkomen uitgebraakt, doch opnieuw — 
onder vrij heftige golvingen van het tussen 
kop en maag liggende gedeelte van het 
lichaam — terug in de maag geb acht. 
De oorzaak van dit vreemde gedrag is mij 
onbekend. 
Een van de interessantste eigenaardig-
heden der slangen is wel de vervelling. 
Ik zal u hier een kort verslag geven van 
de vervelling van een mijner N. tessellata's, 
doch daar deze gebeurtenis een cyclisch 
karakter draagt, wil ik beginnen met te 
vertellen, dat dit exemplaar de laatste 
keer op 27 September 1954 verveld was, 
nadal hij op 26 September een kikker had 
verslonden. De eerste tekenen, dat deze 
slang alweer zou gaan vervellen, zag ik 
op 30 October. De buik kreeg een melk-
achtige glans en het dier was minder 
levendig dan gewoonlijk. Op 2 November 
werden de ogen melkachtig. Deze troebe-
ling verdween echter weer op 4 November. 
De tekening op de rug was langzamerhand 
geheel vervaagd. Op 5 November verslond 
de slang een flinke kikker. Op 6 November, 
des avonds 10 uur, begon de tessellata 
met haar onderkaak langs een boomstronk 
kaakrand losscheurde. Vervolgens kroop 
het dier tussen de takken van een stuk 
boom, dat in het waterbassin staat, en 
schuurde de huid van haar bovenkaak 
te schuren, totdat de huid langs de ondei-
los, nadat zij eerst enige malen enorm 
gegaapt had. Door voortdurend schuren 

Lente 1955 
Werd dit jaar gekenmerkt door opmerkelijk 
warm weer op 31 Januari en de beide 
eerste dagen van Februari, toen wij een 
temperatuur van 14 gr. C. konden meten, 
toch wees niets erop, dat dit het einde van 
de winter zou zijn. Maar de Heikikvors, 
Rana arvalis arvalis, vergiste zich. Op 1 
Februari ving ik een wijije van deze soort; 
het had zich tot een uitstapje in de zonne-

< 
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Runa a. arvalis Nilsson 

tegen de ruwe schors van een tak, wist zij 
de kophuid naar achteren te stulpen. Het 
duurde wel 10 minuten alvorens de huid-
plooi over de ogen heen was afgewerkt. 
Gedurende deze tijd kon het dier niets, 
althans zo goed als niets zien, daar het als 
het ware geblinddoekt is. De tot nu toe 
beschreven fase van de vervelling duurde 
een hall uur. De tweede fase begon ermee 
dat de slang de losse kophuid probeerde 
vast te haken of te klemmen tussen de tak 
en de wand (gaas) van het terrarium, 
vlak boven de waterspiegel. Dit lukte 
binnen vijf minuten. Nu brak de laatste 
fase van de vervelling aan. De geheel 
in het water liggende slang wrong zich 
millimeter voor millimeter naar voren, zeer 
gelijkmatig werd de oude huid, die met 
het kopgedeelte stevig vastzat, afgestroopt. 
Deze fase nam ook een half uur in beslag. 
Na de vervelling kroop de slang op een tak, 
vlak onder de electrische gloeidraadlamp 
en bleef zich hier in de warmte koesteren. 
Het gedrag van de verschillende Tessel-
lata's loopt op sommige punten echter wel 
wat uiteen, maar alien vervelden bij mij 
in het water. Er zijn er ook, die voor de 
vervelling niets eten. Zulke exemplaren 
kunnen dan na de vervelling meerdere 
kikkers achter elkaar verslinden. Zo ver-
slond op 21 October een Tessellata een 
kikker, een paar uur na de vervelling en 
op 22 October verorberde hij er nog twee 
binnen het uur. 

door i. Burgers, Tilburg 

schijn laten verleiden. Met grote, kwieke 
sprongen ging het door de hei bij Loon op 
Zand, dicht bij een arm heideven. Gelukkig 
heb ik het dier opgemerkt en gevangen en 
daardoor waarschijnlijk behoed voor dood-
vriezen in de vorstperiode, die enkele 
dagen later inzette. 
Eerst omstreeks 20 Maart werd het lente; 
de klevitten lieten mid hun voorjaarsroep 
horen en ook het heggemusje zong lustig 
zijn lied. De zwarte kraaien brachten in de 
steden de brandweer al in actie voor het 
uitstoten van de vele nesten. Op 23 Maarl 
bemerkte ik een citroenvlinder, die, gewekt 
door zon en warme zuidenwind, over de 
bloeiende wondklaver fladderde. Ik zag 
sprinkhanen en spinnetjes, lievenheers-
beestjes, aardslakken en regenwormen. 
Aan dit gezelschap ontbraken ook de Hei-
kikkers niet. Ik ving 9 van deze dieren, 
die echter op een na alle wijfjes waren, 
zodat de juistheid van de veronderstelling 
van Dr. IJsseling en Dr. Scheygrond — 
„winterslaap van November tot Februari; 
het mannetje in de modder op de bodem 
van het water, het wijfje naar het schijnt 
op geschikte schuilplaatsen op het land" — 
bevestigd wordt. Daarbij moet ik echter 
opmerken, dat schijnbaar ook het mannetje 
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zich op het l and ingraaft , want het be -
wus te mannet je bevond zich r eed s op het 
d r o g e in pa r ing . Hij zat bij een wijfje op d e 
rug v a s t g e k l e m d en stootte daarb i j zacht 
k lokkende g e l u i d en uit; zijn l i chaam w a s 
ges i e rd met een f raa ie h e m e l s b l a u w e g lans 
en een p rach t ig d o n k e r b l a u w e keel . Af en 
toe ve rp l aa t s t e zich het wijfje en d roeg dan 
d e a n d e r m e e . Zou dit mannet je toch uit 

Bestuursmededelingen 
L o s s e n u m m e r s . Mochten er leden zijn, die 
een of meer nummers van de lopende Jaargang 
door bepaalde omstandigheden niet ontvangen 
hebben, dan gelieven deze zich te wenden tot 
onze bibliothecaris, de heer A. T. Reijst, Hoog-
straat 47 te Koog aan de Zaan, die hen mogelijk 
nog helpen kan. Aan dit adres kan ook een cata-
logus van onze bibliotheek aangevraagd worden. 
C o n t r i b u t i e . Dringend verzoek aan onze 
leden die per halfjaar betalen. 
Op 1 April is door de bovenbedoelde leden de 
contributie voor het tweede halfjaar verschuldigd. 
De leden, die het bedrag van f 4,75 nog niet aan 
onze penningmeester overmaakten, wordt vrien-
delijk verzocht dit zo spoedig mogelijk over te 
schrijven op postrekening no. 461084, ..Penning-
meester Lacerta, Deventer". De heer Bouhuys zal 
veertien dagen na het verschijnen van dit num-
mer een postkwitantie ultzenden aan de leden 
die dan nog niet betaald hebben. Dit brengt in-
cassokosten voor de betrokken leden en veel werk 
voor de penningmeester met zich mee, wat voor-
komen kan worden. De leden worden bij voorbaat 
hartelfjk bedankt. 

BESTUUR „LACERTA". 

Import van Terrariumdieren 
Voor de tweede maal deze 
winter werd een kleine zen-
ding terrariumdieren uit 
as U.S.A. ontvangen. In 
beide gevallen had het 
transport per schip plaats. 
De eerste zending, aangeko-
men begin December, was 
vrijwel geheel mislukt. Hler-

/ E R Z E £ * J van zijn slechts In leven 
gebleven 2 slangetjes (Tha-
mnophis sauritus proximus), 

1 skink (Eumeces fasciatus) en twee schildpadjes 
(Terrapene Carolina en Pseudemys scripta ele-
gans). De tweede zending (voor welke de heren 
schip) bestond uit 35 ex. Anolis carolinensis en 
12 ex. Hyla squirella. Het merkwaardige is dat 
alle boomkikkers — volgens de verzorger — 
onderweg doodgebeten zijn door de Anolissen. 
Van deze dieren kwamen er 27 levend aan; ze 
zijn verdeeld onder de leden die zich reeds lang 
tevoren daarvoor hadden opgegeven. Er bleek in 
het terrarium ook nog te leven een klein ex. 
Scincella laterale (was niet In de brief van de 
schenker vermeld). 
Voor de volgende reis zal het terrarium in afde-
lingen verdeeld worden. 
In de tweede helft van de maand Maart ontvlng 
de Importdienst een grote zending dieren uit de 
Verenlgde Staten. Hoewel de dieren dltmaal door 
de lucht werden aangevoerd, heeft de zending 
tijdens het transport door de zeer ondoelmatige 
verpakking erg geleden. Ruim 60 % van de ont-
vangen dieren is binnen weinig dagen doodge-
gaan, waardoor zeer velen teleurgesteld moesten 
worden. 
In het voorjaar verwacht onze Importdienst 
transporten uit verschillende landen, in het bij-
zonder de Verenlgde Staten (Louisiana) en Is-
rael. Belangstellenden hiervoor kunnen zich op-
geven bij de lelder van de Importdienst, de heer 
Jac. Nagtegaal, Zieken 107, Den Haag. 
Onze leden, de heren Wijffels en Delleman (Base-
laarsstraat 10, 's-Hertogenbosch) verwachten om. 
zendingen uit de Verenlgde Staten (Californie) 
en Cuba. 

het wate r g e k o m e n zijn? Dat lijkt me on-
waarschijnlijk, bovend ien l a g het ven op 
een afs tand v a n m e e r d a n 400 meter v a n d e 
p l a a t s w a a r ik d e k ikkers vond. 
In dezelfde omgev in g ving ik n o g dr ie 
mannet jes Bufo calamita, t w e e wijfjes Tri-
turus vulgaris vulgaris en zelfs e e n man-
netje Rana esculenta, tenslot te e e n wijije 
Lacerta vivipara. 

Vraag en aanbod, Ruilrubriek 

De Importdienst. Zieken 107, 
Den Haag, vraagt axolotls 
(alle kleurvarletelten). 
De heer P. Toet, Perponcher-
straat 127, Den Haag vraagt 
wie hem kan helpen aan 
vier exemplaren Lacerta vi-
vipara. 
Ons lid, de heer F. B. 
Klynstra, student biologic 
Marienpoelstraut 41 te Lei-
den, zou voor zijn studies 

graag smaragdhagedissen lijdend aan ..pokken" 
(zwarte, pokachtige buiten op de huid) ontvan-
gen. Wil ervoor betalen of wasmotten in ruil 
zenden. 
Onze secretarls (H. A. L. Menne, Leeuweriklaan 23. 
Den Haag) heeft te koop een aquarium 97 x 34 X 
38 cm, met afvoerkraan, op stevige tafel (108 x 
48 cm) a / 25.—, in goede staat. Zeer geschikt 
voor schildpadden of jonge krokodil. 

Van de Bibliothecaris 
Er is prachtig werk verricht 
door de heren van Rekum, 
Aleven en Burgers, die ge-
stcncilde aanvullende boe-
kenlijsten vervaardigden. 
Thans telt de complete lijst 
355 nummers. Een oprecht 

C/ ZV' .y-^Osi^J woord van dank aan de 
t—*L,^ x5v"•"-* bovengenoem.de heren is hier 

zeer op zijn piaats. 
ZIJ, die er belang In stellen 
en nog niet in het bezit 

mochten zijn van de eerste oorspronkelijke boe-
kenlijst met de nummers 1 t/m 196, kunnen deze 
aanvragen bij de bibliothecaris. die nog over een 
beperkt aantal hiervan beschikt. 
Maar maakt dan ook gebruik van onze mooie 
bibliotheek! 
W/erkgroep Amsterdam 
Door zeer drukke werkzaamheden is het de heer 
Aleven niet meer mogelijk zich met de zorgen 
van het secretariaat van de Werkgroep te be-
lasten. Deze functie Is thans overgedragen aan 
de heer J. Brehm, Jozef Israelskade 60, Amster-
dam-Z. 
De Werkgroep heeft een rekening geopend bij het 
Gem. Girokantoor van Amsterdam en wel reke-
ning W 4948, ten name van de Werkgroep Amster-
dam v. d. Ned. Verg. v. Herpetologie en Terra-
riumkunde, Frans Halsstraat 44, Amsterdam. 
Op de bijeenkomst van 22 Maart sprak de heer 
Bovenkerk over ..Ziekten bij terrariumdieren" en 
gaf richtlljnen bij de eventuele bestrijding daar-
van. Van de gelegenheid tot het stellen van 
vragen, die daarna gegeven werd, maakten velen 
gebruik. Deze lezing van de heer Bovenkerk zal 
In de vorm van een artikel in ons blad worden 
gepubliceerd. 

Important Mutation 
We herewith give notice to our foreign members 
that the Import Dept. of our Society has b"cn 
transferred to Mr. J. Nagtegaal, Zieken 107, The 
Hague, who Is charged with the distribution of 
the imported animals amoung our members. 
Consignments of animals for the Society should 
be forwarded to Mr. Nagtegaal only. 

Door de redactie-overdracht is tot ons leedwezen ons blad 
later verschenen dan wij verwacht hebben. Het bestuur. 

http://bovengenoem.de

