
Postrekening 461084 

Lacerta 
14e J a a r g a n g No . 1 
O c t o b e r 1955 
Verschtjnt maandelijks 

G e i ' l l u s t r e e r d o r g a a n gewijd a a n d e Kennis 
der Kru ipende Dieren (Herpetologie) en Terrar ium-
k u n d e 
U i t g a v e v a n d e N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g 
v o o r H e r p e t o l o g i e e n T e r r a r i u m k u n d e , ,Lacerta" 

Adres redact ie : L. C. M. Wijffels, 
Baselaarsstraat 10, ' s-Hertogenbosch 

De jaargang loopt van October 1954 tot en met September 1955. Leden ontvangen het orgaan gratis. Losse 
abonnementen worden niet aangenomen. Lldmaatschap: f 9.50 per verenigingsjaar. 

Pennlngmeester: E. J. Bouhuijs, Mr H. de Boerlaan 163, Deventer. 
Vertegenwoordlger voor Belgie (Representant pour la Belgique): Fr. Lepeer, 27 Aalbekesteenweg te Kortriik (Courtral) 

Secretariaat en Administratie: H. A. L. Menne, Leeuweriklaan 23, Tel. 395254, 's-Gravenhage 

Erich Sochurek, Wenen: 

Herpetologische waarnemingen in Noord-Sardinie 

Coluber v. viridiflavus — Toornslang Foto: K. Kozlik 

In de nazomer van 1951 ging ik voor drie 
weken naar Noord-Sardinie, om daar in op-
dracht van een Amerikaans geleerde verschil-
lende dieren te vangen. Van die gelegenheid 
maakte ik gebruik ook de aan dc noordkust 
gelegen eilanden San Stefano, Caprera, Madda-
lena en enige naamloze rotseilandjcs te bezoe-
ken. Veel hoop om zo laat in het jaar nog op 
herpetologisch gebied succes te hebben, had ik 

niet; door het koele, winderige en regenachtige 
weer was de buit nog veel kleiner dan ik ge-
hoopt had. Toch wil ik in het kort het een en 
ander mededelen over de amphibien en reptielen, 
die ik er waargenomen en gevangen heb. 
Door de bestrijding van malariamuggen met 
DDT, werd Euproctus platyccphalus (G r a-
v e n h o r s t ) vrijwel geheel uitgeroeid. In het 
Limbaragebergte vond ik in de bedding van een 
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vcrdroogde beek hier en daar tussen de rots-
blokken een poeltje en daarin trof ik slechts 
enkele larven aan. Op de beschaduwde hellin-
gen komt deze salamander op geringcre hoogten 
voor dan op de zonbeschenen zijde der bergen. 
Alle gevangen larven hadden reeds de typisch 
gevormde kop, die sterk op die van de snock 
lijkt, en waren op lichtbruinc ondergrond groen 
gemarmerd. De meeste exemplaren vertoonden 
ook een fraaie roodbruine rugstreep. 
Bufo viridis viridis L a u r e n t i was overal te 
vinden, maar slechts in afzonderlijke exem-
plaren, die op circa 1200 m hoogte in de zonne-
schijn over de naakte rotsen kropen. 

In de dalen hebben de larven van Hyla arborca 
savignyi A u d o u i n hun metamorphose tegen 
einde Augustus doorgemaakt; in het gebergtc 
zag ik ze eerst veel later op het droge komen, 
heel wat later dan bij ons in Oostenrijk. Waar 
water was en planten groeiden, waren volwas-
sen dieren talrijk. 
Van Rana esculenta L i n n e heb ik gedurende 
de hele reis slechts enkele exemplaren gezien. 
Vergeefs, helaas, zocht ik Emys orbicularis 
( L i n n e ) aan de oevcrs van het romantische 
Lago Coghinas. Ik zag en ving echter ettelijkc 
exemplaren in de bedding van een beek bij 
Terranova en aan dc Rio Badu Abzolas tussen 
Berchida en Monti. 
Phyllodactyltts curopacus G e n e zag ik slechts 
in woningen, stallen en op tuinmuren. Deze 
kleine gecko kon het in gevangenschap vele 
jaren uithouden en blijkt in het kleinste terra-
rium nog ruimte genoeg te hebben. Het zou de 
moeite waard zijn, te trachten het dier in ge-
vangenschap tot voortplanting te brengen. 
Ook Hcmidactylus turicus turicus ( L i n n e ) 
kan ik slechts een ,,huisdier" noemen, dat abso-
luut niet van zonnige, maar ook niet van droge 
verblijfsplaatsen houdt. 

Tarentola mauritanica mauritanica ( L i n n e ) 
komt, behalve in de bewoonde gebieden, ook in 
de bergen aan de kust voor, waar hij zich vooral 
op dc gekloofde rotspunten ophoudt. Hij schijnt 
in hoofdzaak in het kustgebied te leven. O p 
Maddalena en Caprcra ving ik hem aan de zee-
kust tussen de klippen, waar hij zich hoofdzake-
lijk met kleine kreeftachtigen voedt. 
Lacerta bcdriagac paessleri M e r t e n s werd 
eerst in 1927 van het Limbaragebergte beschre-
ven, hoewel graaf Peracca hem reeds veel vroe-
ger van Lacerta bcdriagac sardoa P e r a c c a 
wist te ondcrscheiden. Hij leeft uitsluitend op de 
kale rotsen en mijdt angstvallig iedere planten-

groei. Na een regenbui rent hij zonder dralen 
dwars door de kleine met water gevulde kom-
men in de rotsen en is voor koude weinig ge-
voelig. De hagedis eet geen hardschalige dieren, 
wel insecten met zachte lichamen en spinnen. In 
gevangenschap vraagt hij een goed geventi-
leerd, iets vochtig terrarium; hij is vrij gevoclig 
voor droge warmte en ontbreekt ook in de 
dalen van Sardinie. De behoefte aan drinkwater 
is groot. Toch vond ik het dier, zij het spora-
disch, op plaatsen in Noord-Sardinie, vanwaar 
nooit eerder vondsten waren gemeld. 
Lacerta muralis tiliguerta G m c l i n is wel de 
nicest voorkomende hagedis van dit eiland en 
buitengewoon variabel wat tekening en kleur 
betreft. In de bergen is hij talrijker dan in de 
vlakten. Het is vrijwel de enige hagedis, die 
de eilandjes tussen Corsica en Sardinie be-
woont. Van het Limbaragebergte bracht ik een 
melanotisch exemplaar mee, dat als een buiten-
gewone zeldzaamheid beschouwd kan -worden. 
Aan de kust en in de dalen zag ik prachtige, 
zeer grote hagedissen met een fijne donkere 
nettekening over het lichaam: Lacerta sicula 
cetti C a r a. Ik vond ze in de omgeving van 
Terranova, Monti, Oschiri en Tempio, maar 
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Lacerta muralis tiliguerta, een normaal gekleurd en het 
melanotisch exemplaar (onder) Foto: K. Kozlik 
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steeds in betrekkelijk kleine aantallen. Ze zijn 
buitengewoon schuw en gingen zelfs op de 
vlucht voor de twee meter lange stok, waar-
mede ik hen trachtte te vangen. 
Algyroidcs fitzingcri ( W i e g m a n n ) is een 
bekoorlijk, bruin hagedisje met zeer duidelijk 
gekielde schubben. Na Mei gaan de dieren een 
meer verscholen leven leiden en in de zomer 
zijn ze nauwelijks nog te vinden, zodat ik niet 
kan vermelden, of deze soort in het door mij 
bezochte gebied al dan niet veelvuldig voorkomt. 
Ik zag slechts 4 exemplaren in de omgeving 
van Tempio. Het diertje bewoont de begroeide 
stroken langs de vclden en tuinen, waar de boer 
de stenen, die hij op het land vindt, optast. Het 
aldus ontstane walletje is rijk aan schuilplaatsen, 
waarin het hagedisje zich bij gevaar terugtrckt. 
Het succes bij de vangst van deze hagedis is 
dan ook meer afhankelijk van het geluk dan 
van de vaardigheid van de vanger. 

In de Pyreneeen en de gebergten van Corsica 
en Sardinie komen enkele watersalamanders 
voor, levend in snelstromende, koele bergbcken. 
dieren, die in sommige opzichten sterk van de 
nauw verwante Triturus-soorten afwijken. Hoe-
wel het houden van deze amphibien, wat alleen 
mogelijk is in een beschaduwd aquarium met 
stromend water, lang niet mcevalt, zijn ze een 
korte bespreking toch wel waard. 
De snelle stroming in het water laat de kam-
menpracht van onze watersalamanders niet toe; 
Euproctus is een vrij onaanzienlijk diertje. Het 
mannctje legt zich dan ook in een hinderlaag 
om een passerend wijfje zonder meer met zijn 
krachtige grijpstaart te omklcmmen, vaak zo 
stevig, dat het er onder bezwijkt. Het sperma 
wordt rechtstreeks in de cloaka van het wijfje 
gebracht. Het milieu waarin deze dieren leven. 

Van eind Maart tot half Juni van dit jaar kon 
ik een reis door Centraal-Afrika maken, waarbij 
ik de gelegenheid had het Albert Park in Bel-
gisch Congo en Nationale Parken en Game 
Reserves in Brits Oost-Afrika te bezoeken. 
Er waren zoveel zaken die mijn vollcdige aan-
dacht opeistcn, dat de herpetologie er nauwe-
lijks aan te pas is gekomen. Op vcrzoek van 
de heer Menne wil ik echter toch gaarne enkele 
opmerkingen maken. die sommige lezers wellicht 
interesseren. 
Ik heb gedurende deze reis, alhocwel ik ruim 
drie weken in kampen geleefd en vele hondcrden 
mijlen door de jungle afgelegd heb, bijzonder 
weinig slangen te zien gekregen, niettegen-
staande uit Uganda alleen al 57 of meer soorten 

Chalcides occllatus tiligugu (G m e i i n ) heeft 
eenzelfde biotoop, maar wordt ook aangetrof-
fen bij oude muren in de dorpen en op het 
zandige, laag begroeide, droge terrein bij de 
kust. In het noordelijk deel van het eiland is 
de verspreiding van deze skink waarschijnlijk 
zeer onregclmatig. 
De meest algemene slang van Sardinie is 
Coluber viridi-flavus viridi-flavus L a c e p e d e , 
die zowel hoog in het gebergte als dicht bij de 
kust voorkomt. Hij is nogal bijtlustig en alleen 
voor een warm terrarium een geschikte be-
woner. 
Natrix maura ( L i n n e ) treft men gcwoonlijk 
bij beckjes in de dalen en vlakten aan. 
Van de overige amphibien en reptielen. die van 
Sardinie bekend zijn, heb ik tijdens deze reis 
niets gezien. Het is mijn stellige voornemen dit 
prachtige eiland nog eens te bezoeken, in het 
voorjaar, en dan zal het resultaat wel beter zijn. 

maakt dit noodzakclijk. De eieren, die groter 
zijn dan die van veel andere watersalamanders, 
worden tegen de onderzijde van stenen geklecfd. 
De larven zijn slank, hebben korte uitwendige 
kieuwen en onderscheiden zich van Triturus-
larven door het ontbreken van de hoge huid-
plooien. 
Salamanders uit bergbcken zijn meer op huid' 
ademhaling dan op adcmhaling door de longen 
aangewezen, zodat zuurstofrijk water bij de 
verzorging in gevangenschap van groot be-
lang is. 
Behalve Euproctus platycephalus ( G r a v e n -
h o r s t ) , zijn twee rassen van Euproctus asper 
( D u g e s ) uit dc Pyreneeen en een Corsi-
caanse vorm, Euproctus montanus ( S a v i ) 
bekend. Het mannctje van deze laatste soort 
draagt een doornachtige uitwas op de staart. 

bekend zijn. Men zou de oorzaak hiervan kun-
nen zoeken in een gebrek aan opiettendheid of 
aan een onvcrmogen om deze reptielen in h<"* 
terrein te ontdekken. Ik geloof evenwel niet, dat 
dit het geval is. althans in belangrijke mate, 
want gedurende mijn lange verblijf in Neder-
lands-Indie heb ik geleerd onmiddellijk slangen 
in het veld op te merken. Ik zou eerder gencigd 
zijn aan te nemen. dat de populatiedichtheid 
der slangen in het door mij bereisde gebied 
niet bijzonder groot is en ik word in deze ver-
onderstclling gestcrkt door het uiterst geringe 
aantal platgcreden slangen, dat men op de 
wegen aantreft. 
Lezers. die in Indie geweest zijn, zullen zich 
wcl hcrinneren, dat als men s morgens vroeg 

L C. M. Wijffels, 's-Hertogenbosch: 

De salamanders van het geslacht Euproctus 

Ir F. J. Appelman, 
onder-directeur Diergaarde Blijdorp, 

Rotterdam 
Notities over een reis in Afrika 
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op tournee ging, op de wegen, vooral op 
asphaltwegen, vele dode, door auto's verplet-
terde slangen lagen. Men nam en neemt aan, 
dat dit veroorzaakt wordt door het grote 
warmtebewarende vermogen van de wegen, 
weshalve de slangen er tijdens de nachtelijke 
afkoeling gaarne op gaan liggen. 
In Oost-Afrika echter was hiervan geen sprake; 
integendeel, het was bcpaald een zeldzaamheid 
een dode slang op de wegen aan te treffen, zo-
wel aan het einde van de droge als in het begin 
van de natte tijd. 
Behalve een circa 1.80 m lange Python sebae, 
die we in onze kampkeuken aantroffen, en een 
fraaie file-snake (Mchclya spec), die wc in 
het kamp vingen, heb ik slechts enkele malen 
slangen ontmoet, die cr dan bovendien nog zo 
snel vandoor gingen, dat het ons onmogelijk 
was er ook maar naar te raden wat voor een 
dier het geweest was, niettegenstaande zich in 
ons gezclschap een zeer goede herpetoioge 
bevond. 
Het heeft op mij dan ook de indruk gemaakt, 
en meer ook niet, dat de populaticdichtheid van 
de slangen in het door mij bereisdc gebied be-
langrijk geringer is dan in Zuidoost-Azie. 
Overigens ben ik niet de enige wie dit is opge-
vallen; ook de welbekende naturalist Lt. Col. 
C. R. S. P i t m a n maakt cr melding van. 
Talrijk daarentegen waren de hagedissen, zowel 
in soorten als in individuen. Men zag ze overal 
en gedurende de gehele dag. Zelfs de niet zo 
gemakkclijk te ontdekken trage en goed geca-
moufleerde kameleons heb ik vaak te zien ge-
kregen en de negers brachten ze ons bij bosjes 
in het kamp. In en op mijn tent waren altijd 
wel een paar Agama atricollis te vinden, terwijl 
aardige kleine skinken over mijn veldbed ren-
den. Ook gecko-soortcn waren zeer algemeen. 
Voor een hagedissenspecialist was het er een 
waar paradijs 
De Waranen waren weer erg zeldzaam. De 
populaticdichtheid van Varanus niloticus leek 
me veel geringer dan die van Varanus salvator 
in Zuidoost-Azie. Het aantal schildpadden hield 
ook niet over, hoewel we Testudo pardalis 
nogal eens zagen. 
Pas na het doorbreken der eerste regens zag en 

Dc beide artikelen, die de heer Coomans de 
Ruiter wijdde aan de imponeerhoudingen van 
ongevaarlijke Indonesische slangen, in het Mei-
en Juni/Juli-nummer van de dertiende jaargang 
van ons blad, zijn voor mij een aanleiding de 
lezers iets mede te delen over een ongevaarlijke 
Afrikaanse slang, dc ,,Birdsnake" (Thclctornis 
kirtlandi H a l l o w e l l ) . 
De boomslang Theletornis. de enige soort in het 
geslacht, kan een lengte bereiken van ongeveer 
1,70 meter; is daarbij zeer slank, zoals vrijwel 

hoorde ik kikkers en padden, die vrij talrijk 
waren; boomkikkcrs ontmocttc ik daarentegen 
maar zelden. 
De negers zijn bang voor slangen en hebben 
een uitgesproken hekel aan kameleons. De oor-
zaak van dit laatste verschijnsel kan mogelijk 
gezocht worden in het navolgende sprookje, dat 
ik vrij vertaalde uit Sir Philip Mitchell's zeer 
lezenswaardige boek .African Afterthoughts" 
(1954), en welk aardig verhaal in Afrika vaak 
rond de kampvuren vcrtcld wordt: 
,,Toen MULUNGU de wereld schicp was het 
zijn bedoeling, dat alle mensen wit (blank) zou-
den zijn, maar bij vergissing werden ze alien 
zwart. Toen hij zijn fout zag, construeerde hij 
aanstonds een bron, die toverkracht bezat en 
riep vervolgens een hagedis en een kameleon 
tot zich, en gaf die dc opdracht met bekwame 
spoed naar de mensen te gaan. ieder langs een 
andere wcg en hen te zeggen, dat ze alien 
blank hadden moeten zijn, maar dat de fout 
hersteld zou kunnen worden als ze dadelijk naar 
dc toverbron gingen en zich daarin wasten. 
Dc snelle hagedis rende weg, keek niet links of 
rechts en bereikte de mensen spoedig. Deze 
togen onmiddellijk naar de bron, wasten zich en 
werden blank. 
Maar de luie kameleon maakte in het geheel 
geen haast, keek rond in alle richtingen, zette 
een stap vooruit en een halve stap terug, zoals 
hem dat eigen is, ving een vlieg, verslond die 
en moest daarover lang en diep nadenken. Zo 
kwam hij dan langzaam en heel laat bij de 
mensen. Hij bracht hun dc boodschap over, 
maar men maakte geen haast: wie zou zich nu 
door een luie kameleon laten opjagen? 
Toen ze dan eindelijk bij de bron kwamen, was 
het tc laat; alle water was al verbruikt. Er was 
nog juist genoeg over om de handpalmen en 
voetzolen te bevochtigen en die werden wit, 
maar de rest van het lichaam is zwart ge-
bleven! 
Daarom zijn er zwarte en witte mensen; daarom 
is de hagedis de vriend der mensen en kan 
zonder vrees in hun huizen leven. Maar de 
kameleon is dc vijand der zwarte mensen en 
hij moet zich vcrstoppen, want zo zc hem vin-
den zullen ze hem doden " 

alle in bomen levende soorten, waarvan ook 
Dryophis uit India en Indoncsie een fraai voor-
beeld is. 
Het versprcidingsgebied van de ..Birdsnake" is 
nogal groot; het omvat vrijwel geheel tropisch 
Afrika, Zuid-Rhodesia, Portugees Oost-Afrika, 
Nyassaland, Zoeloeland en Natal. Hij bewoont 
hier de dichte bossen en het dichte struikgewas, 
maar wordt ook wel eens in de parken en tui-
nen van de ..bewoonde wereld" aangetroffen. 
Op de grond vindt men hem slechts zelden. 

Jack A. Nagtegaal, Den Haag: 

THELETORNIS KIRTLANDI 
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waarschijnlijk verlaat hij het geboomte slechts 
om de eieren af te zetten. Hierover is nog maar 
weinig bekend. 
Het dier heeft een zeer spitsc kop. die aan de 
bovenzijde prachtig groen en aan de ondcrkant 
vuilwit van kleur is; de lipschilden zijn zwart. 
Het is duidelijk te zien, waar de kop overgaat 
in de hals, omdat deze laatste een heel wat 
kleinere omtrck heeft. De bovenkant van het 
rolrondc lichaam is meestal olijfgroen, een 

Thelctornis kirtlandi in imponeerhouding 

enkele maal ook bruin of asgrauw van kleur. 
De ondcrzijde is weer vuilwit. Opvallend is het 
grote oog met de horizontale pupil, dat we ook 
bij veel andere boomslangen aantreffen. 
Voor zover bekend werd deze slang voor het 
eerst in Nederland ingevoerd door het Dieren-
park Wassenaar, dat een drietal exemplaren 
uit Afrika ontving. 
Toen wij de kistjes openden, waarin de slangen 
vcrzonden waren, schoten de dieren aanstonds 
naar voren en toonden daarbij aanstonds hun 
dreighouding. Direct achter dc kop was de hals 
sterk opgezet, als had het dier juist een flinke 
prooi ..achter de kiezen" en soms had de ver-
dikking wel dc grootte van een vuist. Dc huid, 
die dan tussen de schubben zichtbaar wordt, 
is prachtig hemelsblauw gekleurd. De felrode 
tong wordt tegclijkertijd langzaam in en uit de 
bek bewogen en vervolgens over de snuit ge-
bogen (zie foto). 
Interessant is de wijze. waarop Thelctornis 
kirtlandi zijn prooi aanvalt. Dc slang is in staat 

een niet-bewegende prooi tc hcrkennen. wat 
wel een zeldzaam geval in de repticlenwcreld is. 
Toen men in het terrarium een aantal boom-
kikkcrs losliet. zochten deze onmiddellijk een 
plaatsjc op een tak of blad en bleven dan on-
bewecglijk zitten. Zodra nu een van de slangen 
een Hyla bespeurdc. en dat was gcwoonlijk 
al heel snel. kwam hij langzaam met dc kop 
en het voorste deel van het lichaam heen en 
weer wiegend. als een door de wind bewogen 

Foto: J. W . W . Louwman 

tak, naderbij. W a s het dier op die wijze boven 
de nietsvermoedende boomkikvors aangcland, 
dan werd die plotseling met een zeer sncllc stoot 
naar beneden gegrcpen. Dc prooi spartelde na-
tuurlijk heftig tegen, maar hieraan kwam snel 
een einde, toen de ver achter in de bek gelegen 
giftanden in het lichaam van de kikker drongen. 
Vervolgens ging dc slang, met de kop nog 
steeds naar beneden hangend, zijn buit rustig 
verorberen. 
Voor de mens levert de slang geen gevaar op. 
De tanden zijn zover achter in dc bck geplaatst, 
dat in geval van beet, wat overigens nog een 
zeldzaamheid is, men nooit met deze tanden in 
aanraking komt. 
In dc natuur voedt Thelctornis kirtlandi zich 
vcornamelijk met kleine gcwervclde dieren. in 
het bijzonder met vogels en hagedissen 
(Chamaeleons), en kikkers. Bij ons accepteerde 
dc slang behalve Hyla a. arborca ook Rana 
temporaria. 
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W. G. van Oyen, 
Den Haag: 

Aanvullende waarnemingen betreffende 
de voortplanting van de vroedmeesterpad 
Alyles obstetricans obstetricans Laurenti 

In de laatste tijd zagen in ons orgaan verschil-
lende artikelen het licht over de vroedmeester-
pad (zie jaargang 12. biz. 52 en jaargang 13, 
biz. 42), waarin vooral betreffende de voort-
planting van deze soort belangwekkende medc-
delingen werden gcdaan. 
Het nu volgende bevat aanvullende gegevens, 
verstrekt door ons lid de heer F. Sijbers te 
Tegelen, en behandelt het overwinteren van 
Alytes-larven. 
Dit merkwaardige verschijnsel is al lang bekend, 
maar naar de oorzaken hiervan fast men nog 
in het duister, met mogelijke uitzondering van 
het door P. J. H. Bernsen in zijn artikel ge-
noemde geval, waarbij dc paring laat in het 
seizoen heeft plaats gevonden en er half Augus-
tus eierdragende mannetjes werden gevonden, 
die eerst half September larven in het water 
brachten. 
Wellicht is het regel, dat in de natuur in een 
dergelijk geval de larven overwinteren, hoewel 
wij daarvan geen enkele exacte waarneming 
bezitten. Waarschijnlijk lijkt het wel, als wij 
tenminste de duur van de ontwikkeling zoals 
aangegeven door F . Sijbers (zeven en een halve 
tot twaalf weken) in ogenschouw nemen. 
Nu deed zich bij dc heer Sijbers het verrassende 
feit voor, dat, terwijl de door hem opgekweekte 
larven aan het eind van de zomer van 1953 alle 
gemetamorphoseerd waren, twee exemplaren als 
larven overwinterden. Deze rcktcn de metamor-
phose tot einde Juni 1954. Zij groeiden echter 
wel door in het larvale stadium, zodat zij na 
hun metamorphose zeker zo groot waren als hun 
broers en zusters van eind September 1953. De 
metamorphose verliep wat betreft de tijdsduur 
der verschillende phasen als bij de andere (duur 
ontwikkeling poten — niet meer eten — aan 
land gaan). 
De overwintering geschiedde in een aquarium 
in een onverwarmd kamertje met een venster op 
het Zuiden. De temperatuur varieerde van 
10 °C. overdag met lampbestraling, tot onder 
het vriespunt 's nachts. toen de bak met kran-
ten afgedekt was. De temperatuur was meer-
malen zo laag, dat er zich 's morgens een vlies 
ijs op het water bevond. Aan het voedsel der 
twee voornoemde larven werd weinig zorg be-
steed; ruiten, waterplanten en dc tubifex in de 
bodem levcrden genoeg op. 
Over de mogelijke oorzaken van dit geval van 

overwintering tasten wij natuurlijk geheel in 
het duister; wellicht spelen hier factoren van 
intern-secretorische aard een rol. 
Hoewel wij niet mogen vergeten, dat wij hier 
met dieren in gevangenschap te doen hebben, 
lijkt het ons toch nuttig na te gaan. welk per-
centage van het beschreven broedsel boven-
genocmd verschijnsel vertoonde. Het blijkt, dat 
het bedoelde mannelijke exemplaar ongeveer 
vijftig eieren te water bracht, en daaruit ont-
wikkclden zich vijfentwintig larven; de rest der 
larven kon zich niet bevrijden en de eieren ver-
schimmelden. In dit geval overwinterde dus acht 
percent der larven. Het zou zeer interessant zijn 
om door systematische inventarisatie van een 
biotoop, lang genoeg voortgezet. de verhoudin-
gen in de natuur op het spoor te komen. Ook 
een leek zou zich op deze wijze wetenschappe-
lijk verdienstelijk kunnen maken, daar nog vele 
vragen op een antwoord wachten. 
Tenslotte nog een waarneming van de heer 
Sijbers omtrent het gedrag van zijn Alytes-
larven, dit als aanvulling op ons artikel in de 
l i e Jaargang, biz. 73 over het gedrag van 
Anuren-larven. Wij merkten bij die gelegenheid 
op, dat veldwaarnemingen over het gedrag van 
Alytes-larven in Zuid-Limburg wegens het troe-
bele water van de leempoclen moeilijk uit te 
voeren zijn. De heer Sijbers komt ons nu hierin 
te hulp met zijn waarnemingen. Daar wij mogen 
aanncmen, dat het basisgedrag der larven in 
een aquarium geen of weinig verschillen ver-
toont met dat van hun soortgenoten in dc vrije 
natuur, vormen zij een nuttige aanvulling. 
De larven zwommen van direct na hun ge-
boorte tot de metamorphose van onder naar 
boven en van links naar rechts, in groepjes en 
alleen door het gehele aquarium. Langzaam of 
vlug stegen ze van de bodem op, hapten lucht 
en schoten als een torpedo naar beneden, graas-
den meteen over dc bodem en dan weer langs 
het glas naar boven. Schuw waren ze niet. 
Bij deze waarneming valt ons allcrcerst op. dat 
de larven reeds door het luchthappen zich van 
die van de echte padden onderschciden. 
Van Rana-soorten zijn zij te onderkennen door 
hun gemis aan schuwheid; wel gelijken zij op 
deze door het als in een vlucht naar beneden 
schieten na het luchthappen, een gedragswijze, 
die men bij alle luchthappende soorten aantreft. 
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Bij de aanvang van de nieuwe jaargang 
Met dit nummer hebben wij weer een nieuwe 
jaargang van LACERTA — de veertiende — 
ingezet. Het spreekt vanzelf, dat wij weer ons 
uiterste best zullen doen om u in het nieuwe 
verenigingsjaar iets goeds te presenteren. Niet 
alleen zal ons blad zijn tegenwoordige, voor 
u zo vertrouwde vorm behouden, maar ook 
staan tal van verbetcringen op het programma. 
Voor de verwcrkelijking hiervan is niet alleen 
een belangrijk grotere hoeveelheid copie nodig 
dan wij nu in portefeuille hebben, doch tevens 
zal een en ander een verbetering van 
LACERTA's financiele toestand vcrgen. De 
contributie namelijk. acht jaren geleden vast-
gesteld op f 9,50 per lid per jaar, heeft door de 
snelle opeenvolging van loon- en prijsverhogin-
gen. die deze tijd zozeer sieren. een belangrijke 
promotie gemaakt: is tot een symbolisch bedrag 
geworden. Vreest niet, dat ik u nu met een 
contributieverhoging wil gaan verrassen; het 
enige wat het Bestuur van LACERTA zo lang 
mogelijk wil voorkomen, is juist dat. 
De grote uitgaven. die nu moeten worden ge-
daan om ons blad op goede en origincle wijze tc 
illustreren. eisen een oplossing van het pro-
blcem der mankerende kopeken. Het js daarom, 
dat het Dagelijks Bestuur een oproep heeft 
gedaan om te komen tot de vorming van een 
clichefonds. Bij al ons klagen moeten wc toch 
toegeven, dat we in een tijd leven, waarin het 
velen van ons wel gaat, zodat wij menen, dat 
speciaal deze tijd voor een clichefonds rijp is. 
Ja, zelfs dc mogelijkhcid van automatische over-
schrijving voor bezitters van een postrekening 
kan hier gevoeglijk worden vermeld. Wij zijn 
uw storting op girorekening nummer 461084 
van ganser harte genegen! 
In ernst moeten wij zeggen, dat voor het uit-
geven van ons maandblad op dezelfde en liever 
nog betere wijze dan voorheen, de medewer-
king van alle leden zonder enige uitzondering 

Boekbesprekingen 

Bij Dover Publications Inc. te New York verscheen on-
langs een hcrdruk van G. KINGSLEY N O B L E ' s T H E 
BIOLOGY O F T H E AMPHIBIA (1931). Deie uitgave 
telt 578 pagina 's . 2 foto's en 17-1 getekendc afbeeldin-
gen. Dc prijs bedraagt Ll.S. S-1.95 (ongeveer f 19. — . ) . 
Het werk. dat de gchelc biologic en natuurlijke historic 
van de amphibien behandelt. bestaat uit twee delen. ccn 
nlgcmccn deel, waarin dc morphologic, anatomic en phy-
siologic ter sprake komen. terwijl het tweede aan de 
systematiek gewijd is. De eerste van dc 19 hoofdstukken 
van het algemene deel behandelen onderwerpen als oor-
sprong. ontwikkeling. levcnscyclus. diffcrentiatic der 
soorten. aanpassing aan het milieu, en geslacht en 
sccondairc gcslachtskenmerken. Daarop volgt ccn reeks 
verhandelingen over de bouw en verrichtingen van het 
amphibicnlichaam: dc huid. dc ademhalingsorgancn. het 
b]oedvatenstclscl. enz. Dc vier laatste hoofdstukken over 
instinct en intelligence, gedragingen. het amphibi en zijn 
omgeving. gengrafische verspreiding en cconomischc 
waarde zijn zeer bclangwckkend. In hel systematise!: deel 
valt dc korte bespreking van dc drie fossicle orden op. 
Daarna komen achtercenvolgens de wormsalamanders, 
s taartdragendc en staartlozc amphibien ter sprake. Dc 

van node is. Allercerst door prompte contri-
butiebetaling, ten tweede door waar mogelijk 
propaganda te maken voor onze vereniging om 
nieuwe leden aan te werven, terwijl op de derde 
plaats een kleine storting t.b.v. het clichefonds 
ons uit de tegenwoordige beperkende situatic 
kan bevrijden. 
De moeilijkheid van de beperkte hoeveelheid 
beschikbare copie is minder groot, maar ernstig 
genoeg om er dc aandacht op te vestigen. Wil -
len wij ons blad interessant houden, dan is ook 
hier de hulp van de leden onmisbaar. Het zijn 
vooral eigen waarnemingen, in de vrije natuur 
of zittende voor uw terrarium gedaan, die zeer 
belangwekkend zijn. Onthoudt uw redactcur uw 
bijdrage niet! 
Intussen zal het de lezer zijn opgcvallen. dat 
wij zijn overgegaan tot het gebruik van een 
ander lettcrtype. Dit houdt verband met de 
omstandigheid, dat wij thans de vette letter, 
zoals die tot nu toe gebruikt werd. kunnen 
vervangen door cursief, nu ook in de tekst. 
Wij menen, dat dit een belangrijke ver-
betering is. 
Daarnaast wordt LACERTA, scdert het midden 
van de vorige jaargang reeds gedrukt op aan-
merkelijk beter papier dan voorheen, waardoor 
vooral de illustrates heel wat beter tot hun 
rccht komen. Indien u een van de eerste num-
mers van de vorige jaargang met een uitgave 
van na April vergelijkt, kunt u het verschil 
duidelijk zien. Ook deze wijziging komt ons 
gunstig voor. 
Hier komt dan de veertiende jaargang, een 
nieuwe reeks afleveringen, waarin wij u weder-
om een grote hoeveelheid gedegen artikelen, 
nuttige wenken en prima illustraties hopen aan 
te bieden. Met uw hulp zal ons pogen met 
succes worden bckroond. 

L Wtjllels, Redadeur 

uitvoerigc index maakt het boek zeer bruikbaar. De 
eerste pagina 's van deze uitgave zijn gewijd aan een 
schets van leven en werken van dc reeds ovcrledcn 
auteur. 
Elk hoofdstuk vangt aan met ccn korte algcmcnc uitccn-
zetling over de te behandelen stof, die aan de hand van 
vele voorheeldcn wordt uitgewcrkt. Dc illustraties vormen 
iiier een belangrijk ondcrdeel. Na icder hoofdstuk volgt 
een uitvoerige lijst von gecitecrde geschriften. 
Het werk is bedoeld als studicboek voor biologen en 
naturalistcn. en werd vooral geschreven met het oog op 
het vele laboratoriumwcrk. dat met amphibien wordt 
vcrricht. Het grote aantal vaktcrmen in dit werk ge-
bruikt. zal het voor velen hclaas vrij ontocgankelijk 
maken. 
Deze uitgave is goed gedrukt. op crcme-klcurig papier, 
voorzien van voortreffelijkc illustraties en gebonden in 
een eenvoudige. stevige band. 
Een werk dat voor biologen zeer bclangwckkend en voor 
amphibienvrienden buitengewoon interessant is. 

In het gedeelte DAS T I E R R E I C H van de bekende 
Sammlung Goschen. een serie hnndige uitgaven van 
Wal te r de Gruytcr 6 Co. te Berlijn. verscheen band 
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V1I/3. L U R C H E , van dc hand van P R O F . DR KONRAD 
H E R T E R . Het kleine werkjc bestaat 144 pagina's en 
bevat 127 afbeeldingen. Het wordt ingenaaid in dc 
handcl gebracht en kost DM 2.40. 
Een boekje, dat wel cnigc overeenkomst met het veel 
uitvoeriger werk van Noble vertoont, maar dat ovcr-
eenkomstig de opzet van dc Sammlung Goschen. een 
encyclopcdisch karakter heeft. 
Dc schrijver begint met zich tc orientcrcn in het dicren-
rijk en bclicht de plaats. die dc amphibien daarin 
inncmen. Ook hier vinden wc ccn verdcling in een 
algemeen en een systcmatisch gedeelte. Het eerste omvat 
een bespreking van dc huid. het becnderstclscl, het spicr-
weefsel. de zintuigen en het zenuwstelsel. het stofwisse-
lingskanaal, dc geslachtsorganen en de voortplanting en 
tenslotte de ontwikkeling van het jonge individu. Het 
systematisch deel behandelt dc bestaande vormen en hun 
rangschikking in orden. ondcrorden, families, onder-
families en geslachten. 
Het boekje bcsluit met een lijst van belangrijke werken 
en een index. De Sammlung Goschen bcoogt de weten-
schap op korte. duidclijkc en algemeen verstaanbarc 
wijze samen te vat tcn. W c hebben hier inderdaad een 
boekje, dat ons uitstekend inlicht over de dierklasse en 
dat door zijn bcvattclijkc taal en dc vollcdigc ontwikke-
ling der gedachten voor iedere belangstellende van 
waarde is. 

In de terrariumlicfhcbberij kennen wc het problecm van 
dc voedsclvoorzicning, dat ons in het bijzonder voor 
mocilijkhcden stelt. als wij inscctenetcrs in onze terraria 
verzorgen. W a a r dc liefhcbbers van plantaardige kost 
en de dieren. die van kleine gcwcrveldc dieren leven 
nog wel aan het eten te houden zijn. gcraken wij bij dc 
aanrechting van dc hagedissen- en boomkikkcrsdis bij het 
vordercn van het seizoen vaak in een lastig parkct. 
Kopen kunnen we niets. afgezien dan van meelwormen. 
die echter voor kleinere dieren volkomen ongeschikt zijn. 
Er blijven maar twee manicrcn over om aan insecten tc 
komen. die wc onze dieren kunnen geven: vangen en 
kweken. Om nu de mogelijkhcdcn. naar gclang die zich 
in de tijd van het jaar voordoen, te belichten. willen 
wij iedcrs medewerking vragen om te komen tot ccn 
rubriekje: 

SNELBUFFET 
Een rubriek voor insecieneiers 
VI i e g c n. Dagen met een beetje zonncschijn zijn voor 
dc vliegenvangst nog heel gcschikt. Dc insecten zijn nu 
minder vlug dan anders en met een snellc zwaai van 
dc halfgcopendc hand juist boven dc rustplaats van een 
dikke blauwe of groene brommcr. komt hij ter con-
sumptic beschikbaar. Vliegen kunt u tot vrij ver in het 
najaar vinden op de vruchtcntrossen van doorgeschoten 
klimop en op voorwerpen, die in een lichte kleur gc-
schildcrd zijn. raamkozijncn. tuinamcublementen, e.d. 
Voor een goede vangst met dc vlicgcnval zijn bctrckkelijk 
warmc dagen nodig. 
S p r i n k h a n e n . Met dc sprinkhanen is het lang-
zamerhand weer gedaan. Bij zonnig weer vindt u ze op 
vrij droog grasterrein. waar ze. als het gras kort is. 
gemakkclijk tussen de vingers tc grijpen zijn. Staat er 
hoog gras, dan heeft de vangst vaak meer succes door 
dc springers met halfgeopcnde hand van dc halmen tc 
scheppen. 
S a b e l s p r i n k h a n c n zijn aanstonds van dc andere 
tc onderkennen, doordat zc nogal groot zijn, helcmaal 
groen, en vleugcls hebben die een heel stuk langcr zijn 
dan het lichaam. Hun aanwezigheid in het hoge gras en 
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rict langs de slootkantcn vcrraden ze door hun hoog-
gestemd en haast onafgebroken gesjirp. W a a r u dc 
sprinkhaan moet zoeken is snel uitgemaakt. als u met 
dc handen de oorschelpcn naar voren drukt: u kunt dan 
precies horen uit welke richting het geluid komt. Indien 
u verschillende exemplaren hebt kunnen bemachtigen. 
moet u niet vcrzuimen die afzonderlijk — ieder in 
een lucifcrsdoosjc — op te bergen. W a n t van een ont-
mocting van twee sprinkhanen in dc bcslotenhcid van 
het vangcrsgerei blijft gewoonlijk slechts ccn gchavend 
dier en wat brokstukken van het andere over-
S p i n n c n. Die laat u door even aan tc stotcn in een 
onder het web gehouden jampot duikelcn. Het is een 
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brokje vocr. dat door ieder dier gaarne wordt geacccp-
tccrd. T c grote exemplaren kunt u beter in het web laten 
zitten. want dczc zien nog wel eens kans ccn hagedis 
tc bijten voordat zc doodgedrukt worden: zijn daarom 
alleen maar gcschikt voor smaragdhagcdissen en grotere 
soorten. U moogt de spinnctjcs ook niet lang bijeen laten. 
wilt u iets van uw vangst ovcrhouden. 
N a c h t v l i n d e r s . Een min of meer gercgclde jacht 
op nachtvlinders is tc organiscrcn later op de avond bij 
dc ruiten van fcl verlichtc ctalages in niet al te drukke 
stratcn. Bij gunstig weer kunt u zc bij tientallen aan-
treffen op het glas en dc kozijncn. De bezittcr van 
ccn paartje Anolis of Hyla kan gcwapend met ccn 
lucifersdoosjc op deze wijze ccn kosteltjk, zij het stof fig. 
maal voor zijn dieren vergarcn-

W a s m o t l a r v e n . Voor dc cigenaar van dieren. die 
slechts ccn korte of geen wintcrrust houden, is het zaak 
nu materiaal voor het opzetten van een wasmottcn-
kwcekjc tc bemachtigen. Hoe gckwcekt moet worden. 
lecst u op pagina vier van de vorige jaargang. Zi j . die 
moeilijk aan een kweckportic wasmotten en larven daar-
van kunnen komen, kunnen zich met de redactie van dit 
tijdschrift in vcrbinding stellen-
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