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Th. J. P. Cornelissen, Haarlem: 

De Schoffelpad (Pelobaies culiripes Cuvier) 
Met 3 foto's en 2 tekeningen van de schrijver 

N O M E N C L A T U U R . Frans: Pelobate cultri-
pede; Duits: Messerfuss, Mcsscrfrosch. In het 
Engels en Nedcrlands heeft dit dier nog geen 
naam. Als Nederlandse naam zou ik echter 
willen voorstellen: S C H O F F E L P A D . in ver-
band met de voor deze Pclobatcs zo karaktcris-

en Pclobatcs. Van het geslacht Pclobatcs zijn 
thans drie soorten bekend, n.l.: 
1. Pclobatcs fuscus. de Knoflookpad (twee 
ondersoorten: P. fuscus fuscus ( L a u r e n t i ) . 
inheems, en P. fuscus insubricus C o r n a 1 i a 
uit Noord-Italie), 

>?> 

Pclobatcs eultripes in het daglicht. De pupillen zijn tot fijne spleten 
.samengetrokken. de tekening van de pad is vaag. 

tieke, zeer grote en scherpe schoffelvormigc 
metatarsus-knobbels aan de achterpoten. De 
eerste beschrijving van de schoffelpad danken 
wij aan de Fransman C u v i e r . Hij noemde dit 
dier toen (1829) echter Rana eultripes. 
SYSTEMAT1EK. Tot de familie der Pelobati-
clae behoren de Europese geslachten Pclodytcs 

2. Pclobatcs eultripes ( C u v i e r ) , dc hier be ' 
sproken soort, en 

3. Pclobatcs syriacus (ook twee ondersoorten: 
P. syriacus syriacus B o e 11 g e r uit Klein-Azie 
en Syrie, en P. syriacus balcanicus K a r a m a n 
uit Yoegoslavie, Macedonie en Bulgarijc). 
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Verspreiding van Pelobates 
in Zuid-West-Europa in Zuid-West-Europq 

^^3 m% 
:•' 

a n o 

r 
Pelobates eultripes 

E H ! Pelobates fuscus 

VERSPREIDING. Zie kaartje. B o s c a vond 
de schoffelpad langs alle kusten van het Iberisch 
Schiereiland. In Frankrijk werd hij langs de 
westkust aangetroffen tot iets ten noorden van 
de monding van de Loire en in de zuidelijke 
departementen Haute-Garonne, Pyrenees-Orien-
talcs. Aude, Herault, Gard, Bouches-du-Rhone 
en Vaucluse. Buiten Europa is de soort bekend 
van Noordwest-Marokko. 
D E T E R M I N A T I E K E N M E R K E N . Hoewel het 
uitcrlijk beslist padachtig is, is de schoffelpad 
toch geen echte pad (Bufo). Hiervan is hij al 
direct te onderscheiden door de verticale pupil 
en de vrij gladde huid. Ook het bezit van tand-
jes in de bovenkaak duidt hier al op. Een be-
langrijk kenmerk is echter de grote scherpe 
graafknobbel aan dc „hiel" van de achterpoten. 
Deze knobbel is bij de schoffelpad zeer groot 
en glimmend zwart, bovendien scherp van rand. 
Bij de Knoflookpad en bij Pelobates syriacus is r̂ ' 

M 
»* 

. 

., _ Duidelijk is de harde, zwartgekleurde hoorn-
uitwas, de graafknobbel. op de achterpoot van 
de schoffelpad te zien 
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deze knobbel kleiner en okerkleurig. Bij alle 
Pelobates-soorten is dc kophuid met het schedel-
dak vergroeid en dus niet te bewegen. 
UITERLIJK. De kleur van dit dier is zeer wis-
selvallig en hangt af van de vochtigheidsgraad, 
de belichting en mogelijk ook van dc gemoeds-
tocstand. 
Zo merkte ik. dat deze dieren s nachts veel 
lichter van grondklcur — en dus feller gevlekt 
— waren dan overdag. Kniptc ik plotseling het 
electrisch licht aan, dan werd deze kleur lang-
zamcrhand donkcrder en dc vlckkentekening 
viel dan steeds minder op. Dc grondkleur van 
de rug varicert van vuilwit, van geelachtig grijs 
tot een groenachtige tint. De rugzijde is gespik-
keld, gevlekt, meestal echter gemarmerd met 
olijfbruine tot bruingrijze grote en kleine 
vlekken. 
Het mooist van de schoffelpad vind ik echter 
de ogen. Als twee grote, zilvergrijze, soms ook 
holder grijsgroene, fijntjes zwart geaderde gla-
zen stuiters steken deze boven dc kop uit; in 
elk een verticaal zwart kerfje als pupil (over-
dag). Het ondcrste ooglid is doorzichtig en 
heeft een goudkleurige bovenrand (dit is goed 
op de foto te zien) en kan in zijn geheel over 
het oog getrokken worden. Ik weet niet, of de 
schoffelpad daar doorheen minder zict dan nor-
maal: het vlies is volkomen heldcr en laat het 
oog onveranderd zichtbaar. 
De lengte van de schoffelpad bcdraagt 51 tot 
88 mm. 
GESLACHTSONDERSCHEID. Volgens Bou-
l o n g e r is het mannctje van het wijfje tc 
ondcrscheiden door een grote ovale klierver-
dikking op dc bovenarm 1). Van de zes dieren. 

m 
ggfssu -»•' 

SI •*« .:., 
Larve van de Schoffelpad, 2/3 van de ware 
grootte 

die ik gezien heb, had er geen enkcl deze ver-
dikking: ik had dus of allemaal wijfjes, of dc 
klierverdikking is alleen in de voortplantings-
tijd te zien. 
V O O R T P L A N T I N G . De schoffelpad plant 
zich eind Maart tot April (in Frankrijk) of in 
Maart (Spanje) voort. De paring is lumbair 
(mannctje klemt zich met de voorpoten in de 
liezen van het wijfje vast) . Volgens H e r o n -
R o y e r verschillen de eieren maar weinig van 
die van de knoflookpad. Het gclei-snoer, waarin 
Ij Dc klierverdikking bevindt zich nan dc buitenzijde 
van dc arm. wat dc betekenis ervan onduidelijk maakt: 
hij kan niet van belang zijn bij dc paring. Dc door dc 
klicr voortgebrachtc stof schijnt ook geen aantrekkings-
kracht tc bezitten vnor de wijfjes. zoals dat hij het pro-
duct van dergelijkc klicrcn bij PIcthodontidc salamanders 
wcl het geval is. In dc paartijd zwclt dc klierverdikking 
vcrmocdclijk onder invlocd van dc afschciding van dc 
testis en is alleen dan goed waarneembaar . Red. 



dc dooiers liggen, is echter wat smaller en 
platter. 
LARVE. Deze op een na grootste larve van 
de Europese kikkers en padden kan soms een 
lengte van 120 mm bereiken (larve van de 
knoflookpad tot 175 mm). Meestal worden ze 
echter niet groter dan 100 mm, waarvan 60 mm 
staart. De afstand van de ogen onderling is 
bijna tweemaal zo groot als die tussen dc 
neusgaten. De kleur is lichtgrijs tot bruinachtig 
van boven en vuilwit met heldcr witte vlekken 
op de buikzijde. Voor het overige wordt ver-
wezen naar de betreffendc afbeelding. 
OECOLOGIE. Omdat de schoffelpad zich 
overdag zeer diep in de grond ingraaft, komt 
hij slechts op plaatsen met een lichte grondsoort 
voor. Hij wordt dan ook vooral in de kuststre-
ken aangetroffen. In Frankrijk bijvoorbceld is 
hij zeer algemeen in de zandige duinen van 
de Atlantischc kust. 
L E V E N S W I J Z E . Deze pad brengt het grootste 
gedeelte van zijn bestaan door in de grond. Met 
behulp van zijn graafknobbels werkt hij zich 
met grote slagen zeer snel dc grond in. Dc 
knoflookpad graaft door met de rechter- en 
linkerachterpoot om beurten een fikse zijwaartsc 
haal te maken; de schoffelpad beweegt de beide 
achterpoten steeds tegelijk van binnen naar 
buiten. 
Waarnemers hebben bericht. dat hij zo gangen 
graaft tot soms meer dan een meter diep. 

,,Gangen" is eigenlijk niet het juiste woord. 
omdat al gravende de grond boven hem instort. 
zodat er geen spoor overblijft van dat gegraaf. 
De omvangrijke longen zijn gevuld met een 
behoorlijke voorraad lucht, de doorzichtigc 
onderste oogleden beschermen het oog: er kan 
hem dus niets gebeuren. 
Een uur of twee na zonsondergang komt hij 
( s zomers tenminste) boven de grond en log 
springend gaat hij op zoek naar voedsel. Dit 

bestaat uit wormen en insecten, speciaal kevers, 
waarvan men de dekschilden en andere delen 
in dc uitwcrpselen terugvindt. Alleen gedurende 
de paartijd leven ze ook overdag in het water. 
STEM, een keelgeluid, dat klinkt als een snel 
en kort afgebroken ko ko ko ko ko ko (laag 
van toon). 
VERZORGING. Na al deze gegevens bchocf 
ik nog maar weinig over de eigenlijke verzor-
ging van de schoffelpad in het terrarium te 
zeggen. Wel wil ik hier nog enkele ervaringen 
vermelden, welke ik met dit dier in de jaren. dat 
ik hem in mijn terrarium heb, nu nog, opdecd. 
Indertijd hicld ik ze in een terrarium met een 
zinken bodem, die hier en daar geoxydecrd en 
dus ruw was. Door het onophoudelijk pogen 
om diepcr te graven dan de dikte van de 
bodemlaag nu eenmaal toeliet — het dier is 
immers gewoon gangen van wel een meter te 
graven — schuurden zc al spoedig dc achter-
poten tot bloedens open. Nu is cr voigens mij 
maar een middel om dcrgclijke open wonden 
bij amphibien — ook open neuzen bij spring-
grage kikkers en dcrgclijke — weer dicht te 
krijgen en dat wondermiddcl is vochtig, niet 
nat, turfmolm. 
Ik heb al heel wat van die gewondc klanten 
op sterke drank in een fles in de bockenkast 
staan. dieren waarmee ik vergeefs geexperi-
mentcerd heb met Purol. met Sulfanilamides 
met Listrine, met Waterstofperoxyde, met kor-

reltjes suiker op een vcrwondc boomkikkerneus. 
ja wat niet al. 
In het bescf. dat aan dc opengeschuurde poten 
van mijn schoffelpad niets meer te doen was, 
zette ik het betreffendc diertje in een volglazen 
aquarium met wat vochtig turfmolm . . . en zie-
daar, de zaak genas en wel zeer snel. Later 
heb ik met deze methode nog veel meer succes 
geboekt, onder andere met een Hyla raddiana. 
die op dc brandende lamp in het terrarium ge-

m m /J.i«"*» 
; 

• 

• • 

Schoffelpadden bij nacht. Let op de grote pupillen en de scherp af-
gctekende vlekken 
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sprongen was en zijn hele buikhuid verbrand 
had. 
Achteraf bezien is het helemaal niet zo'n won-
der. Turf bestaat voor het overgrote deel uit 
sphagnum en dit reageert zuur; in een zure 
omgeving kunnen dc meeste 'bacterien niet 
leven (denkt u maar eens aan de glashcldere 
vennen, enz.). In de afgelopen oorlog werd in 
Duitsland sphagnum gebruikt bij gebrek aan 
verbandgaas. 
Ik behocf u toch niet mccr tc vertellen. dat thans 
mijn schoffelpadden op een glazen bodem leven. 
als resultaat van ccn ervaring meer. Ja, en dan 
kan ik u nog mededclen, dat de diertjes erg 
gemakkclijk te houden zijn, dat zc bij mij nooit 

wormen wilden eten, maar wcl meelwormen en 
wasmaden. 
Tot slot: Ze hebben een tamclijk vervclendc 
eigenschap voor een terrariumdier: je ziet ze 
nooit, maar als je eens een latertje hebt en je 
vindt ze 's nachts in je bak rondscharrelen, dan 
zie jc ook iets wat nog maar weinig liefhebbcrs 
hebben waargenomen: een schoffelpad. 
LITERATUUR. 
G. A. Boulenger, Les Bathachiens. Paris 1910; 
G. A. Boulenger. The Tailless Batrachians of 
Europe, part I. London 1896: Dr F. Werner, 
Das Tierreich, III, Reptilien und Amphibien, 
Leipzig 1908; F. Angel, Petit Atlas des Amphi-
biens ct Reptiles, fascicule I, Paris 1946. 

F. B. Klynstra, Leiden: 

Temperatuur en vochtigheid I 
Als we een nieuw geimporteerd dier hebben 
gekregen. dan rijst de vraag bij ons op. welke 
eisen het zal stellen wat temperatuur en voch-
tigheid van het terrarium betreft. Veelal wordt 
er dan als volgt geredeneerd: Het dier komt 
(bijvoorbceld) uit steppengebied; steppen zijn 
droog en dor. s zomers erg warm; dus stoppen 
we het dier in een lekker droog en zonnig ter-
rarium. Of we hebben een Lacerta agilis in een 
warmc duinpan gevangen, en daarom stoppen 
we het dier dan maar in een „duinterrarium". 
dat we beter een woestijnterrarium moesten 
noemen. Maar heerst er nu wel in onze duinen 
een wocstijnklimaat? Ja, die enkele zonnige dag, 
dat wc dc duinen intrekken, is het er indcrdaad 
droog en heel warm; maar we vcrgctcn maar al 
te vaak, dat dit eerdcr uitzondering dan rcgel is. 
Vaak regent het er hele dagen en 
gaat het zonnetje wekenlang schuil 
achter dc wolkenvelden. Dan houdt 
Lacerta agilis zich schuil in zijn, nu 
door en door vochtig holletje, en zo-
dra de zonnestralen de grond weer 
verwarmen en het water doet verdam-
pen waagt hij zich buiten om voedsel 
te zoeken en zich tc koesteren in het 
nu warmvochtige microklimaat van 
zijn habitat. Geven wij onze Lacerta 
agilis ook deze afwisseling in zijn 
gedwongen verblijf? 

Ik heb dczc winter een paartje Lacerta agilis 
niet laten overwinteren, doch het in de ver-
warmdc huiskamer gehouden in een terrarium. 
dat geregeld vochtig was, afgcwisseld met 
drogc warmte. Het resultaat was, dat de dieren 
op 27 Maart copulcerden en het wijfje op 30 
April 7 eieren legde, die zich alle zeven ont-
wikkelden. Steeds vond ik in de literatuur, dat 
het laten overwinteren nodig was, daar de 
dieren zich anders niet zouden voortplanten. 
Deze conclusie komt mij wat voorbarig voor; 
het is namelijk zeer wel mogelijk, dat de lang-
durige warmte, gecombineerd met een voort-
durend te lagc relatieve vochtigheid der lucht, 
en niet het gebrek aan een winterslaap dc oor-
zaak was van het verdwijnen der voortplan-
tingscapaciteiten. 

zich Lacerta agilis agilis L i n n e , zien 
zonnend op boomstronk 

Foto: H. Fischer 
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W. G. van Oyen, Over het voorkomen van de smaragd-
Den Haag: n a g e c | j s j n noordelijke streken 

In het laatste nummer van de twaalfdc jaargang 
van ons tijdschrift wijdt de heer Van Wijk en-
kele woorden aan een waarneming van een 
smaragdhagedis op de Gooise heidc. 
Het blijkt, dat een van onze leden hier in 1952 
een aantal van deze dieren heeft uitgezct. Uit 
de waarnemingen sindsdien is gebleken. dat de 
smaragdhagedis dus ook zeer strenge winters 
in ons klimaat weet te overleven. Dc heer Van 
W^jk schrijft dit toe aan het feit, dat deze soort 

een krachtige graver is, die in een enigszins 
daarvoor geschikt terrein wel zo diep weet door 
te dringen, dat de vorst hem niet kan bereiken. 
Naar zijn mening zal echter op dc duur van een 
voortbestaan van deze dieren in ons land niets 
komen (jonge exemplaren werden tot dusverre 
niet gevonden), daar, al zou het tot een paring-
en ci-afzetting komen, deze door ons klimaat 
eerst zo laat zouden plaatsvinden, dat het em-
bryo, dat zich bij lagere temperaturen langzaam 

ontwikkelt, het ei niet nicer voor de komende 
winter zou kunnen vcrlaten. 
Dit is o.i. echter een voorbarige conclusie, daar 
wij door een hierondcr vermelde publicatic van 
Mertens en Schnurre in staat zijn enkele in-
teressante vergclijkingen te maken in verband 
met het voorkomen van deze soort elders in 
noordelijke streken. 
Tot de mecst opmcrkclijke verschijnselen van 
de herpctofauna van Duitsland hoort namelijk 

het reeds meer dan 150 jaar bekende voorkomen 
van de watcrminnende, mediterrane smaragd-
hagedis in oostclijk Noord-Duitsland, en wel 
hoofdzakelijk op enkele plaatsen in de Mark 
Brandenburg. 
Volgens Prof. Mertens is deze populatic on-
gctwijfcld een relict uit het warme post-glaciaal 
(na-ijstijd). 
Volgens dczc auteur betreft het hier Lacerta 
viridis viridis. tot welke ondcrsoort hij alle 

m 
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De smaragdhagedis in het buitentcrrarium. Rechts tegen de stenen 
een muurhagedis Foto: W . H. A. van Mecrkerk 
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smaragdhagedissen rckent, die voorkomen van 
Midden-Frankrijk (de vindplaats van de in het 
Gooi uitgezette exemplaren is Fontainebleau) in 
het westen tot aan het beneden-Dnjcpr-gebied en 
tot aan de benedenloop van de Donau in het 
oosten, en welke tamelijk kortstaartig zijn, ter-
wijl de mannetjes en soms ook de oudere wijfjes 
een blauw of blauwachtig gekleurde keel 
hebben. *) 
Met betrekking tot de grootte van de Noord-
duitse smaragdhagedissen constatcren wij direct 
al, dat het hier in geen geval een kommervorm 
betreft, zoals men wellicht zou denken van een 
zo ver noordelijk voorkomende diersoort. 
Wel vertonen zij bijzondere kenmcrken, die 
samenhangen met hun woongebied, het noorde-
lijkste deel van het versprcidingsgebied van de 
soort. Een van deze kenmcrken is bijvoorbeeld 
de sterkere donkere pigmentatie; dat deze toe-
name aan donker pigment bij dc Brandenburgse 
hagedissen en sommige montane exemplaren met 
het koelere klimaat samenhangt, is niet onwaar-
schijnlijk. 
Uit verdere vergelijkende tabellen van de li-
chaamsproporties blijkt dat dc Noordduitse sma-
ragdhagedis in verschillende kenmerken extreme 
doorsneewaarden vertoont. Zo heeft deze on-
dersoort de hoogste index voor de relatieve kop-
breedte, maar de laagste waarde voor de rela-
tieve lengte der ledematen. Mertens is geneigd 
bij deze tendens tot variatie aan de Allen'se 
regel te denken, daar immers een verkorting van 
de uitstekende lichaamsdelen en daardoor ver-
mindering van het warmteafgevende oppervlak 
bij dieren, die gedwongen zijn in een koel kli-
maat te leven, zonder twijfel een gunstige in-
vloed heeft. In zuidelijke streken blijken de 
dieren steeds in verhouding tot kop en romp 
langere ledematen te hebben dan hun in het 
noorden levende soortgenoten. 
Zullen nu de Gooise smaragdhagcdissen, indien 
deze populatie stand houdt en zich weet voort 
te planten, ook bovengenoemde kenmerken, sa-
menhangend met het klimaat, gaan vertonen? 
Waarschijnlijk zijn daarmee wel vele generaties 
gemoeid, hoewel er ook voorbeclden zijn te 
vinden waarin dergclijke vcranderingen sneller 
optraden. 

*) Van een andere, zeer grote en langstaartige 
ondersoort, Lacerta viridis fjervaryi V a s-
v a r i , voorkomende in Italic, zonder enig blauw 
aan de keel, importeerde de heer De Rover het 
vorig jaar prachtige exemplaren. 

Over de leefwijze van de Noordduitse sma-
ragdhagedis werden belangwekkende gegevens 
gepubliceerd. 
Zij komen voor in heide met vliegdennen. Dit 
terrein is het belangrijkste jachtgebied van deze 
soort. Bij voorkeur houden ze zich op bij weg-
randen, waarschijnlijk omdat deze nog lang na 
zonsondergang warmte blijven uitstralen. Be-
langwekkend is in dit opzicht de waarneming 
van de heer Munnig Schmidt, gedaan te Fon-
tainebleau (in de zcvende jaargang op biz. 85 
van ons orgaan beschreven) dat de mceste sma-
ragdhagedissen die hij zich eveneens hoofd-
zakelijk in de omgeving van kleine wandelpaden 
ophielden, terwijl er in het zijterrein over het 
algemeen weinig te vinden was. 
De Noordduitse smaragdhagedissen mijden dc 
hete niiddagzon. Ze zijn niet de gehele zomer 
aan een vaste plaats gebonden, maar hebben 
verschcidenc holen. De strooptochten naar voed-
sel strekken zich vaak uit tot over een afstand 
van meer dan 150 meter, hetgeen veel verder 
is dan men verwachten zou! 
Een paring werd de 2e Mei waargenomen. Dc 
eerste jongen werden gezien op 8 September. De 
meeste echter op 3 October bij koel, maar zon-
nig weer. Oude exemplaren werden op dit tijd-
stip niet mccr gezien (de laatste werden waar-
genomen op 17 en 24 September). Blijkbaar 
gaan de oude exemplaren in Noordduitsland in 
de tweede helft van September in de winter-
slaap, de jongen pas begin October. 
Het leek ons nuttig bovenstaande gegevens tc 
vermelden, daar onze Gooise leden zich ver-
dienstelijk zouden kunnen maken door rcgel-
matig waarnemingen te verrichten aangaande 
genoemde populatie, gesteld dan dat deze zich 
door aanpassing heeft kunnen handhaven. 
Hierbij kunnen zich moeilijkheden voordoen, 
daar de zwerflust van de smaragdhagedis be-
kend is en verschuivingen in het woonareaal 
kunnen optreden, zodat men niet te snel tot de 
conclusie van uitstcrven mag komen. 
Bij deze waarnemingen is zeker ook het aan-
gename, het acsthetische aangename met het 
nuttige verenigd; in de literatuur wordt vermeld 
dat het zien van een pas vervelde smaragdhage-
dis tussen dc blociende heide een onvergetelijk 
schouwspcl is. W a t we ons levendig kunnen 
voorstellen! 
LITERATUUR: 

Zur Eidonomie, Taxonomie und Okologie der 
norddeutschen Smaragdeidechse, R. Mertens & 
O. Schnurrc, Senckenbergiana, Band 27. 1946. 

Maakt volledig gebruik van uw lidmaatschap van LACERTA! Profiteer van de 
bibliotheek, die U geheel gratis ten dienste staat. Zij omvat 400 stuk voor stuk 
uitgezochie boekwerken met een schat van gegevens over onze liefhebberij. De 
bibliothecaris, de heer A. T. Reijst, Hoogstraat 47, Koog aan de Zaan, zal u omtrent 
de uitleen gaarne voorlichten. 
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Ench Sochurek, Een en ander over de Scheltopoesik 
W e n e n : ; ,-. , . i n n 

UphlSauruS apodus Kallas Vertaling: A. T. Reijst 

Ongetwijfeld behoort de aan de temperatuur zo 
weinig eisen stellende Scheltopoesik tot de 
enkele onder de Europese reptielen, die in gc-
vangenschap zeer lang blijven leven. 
Met zijn maximumlengte van 120 centimeter is 

wel genoemd wordt, aan zijn achtervolger te 
ontkomen. 
Bij dc vele exemplaren die ik gevangen heb 
merkte ik nooit dat de staart afgeworpen wordt. 
Maar wie bij het vangen van een Scheltopoesik 

m 

De Scheltopoesik, Ophisaurus apodus P a l l a s — Foto: H. Fischer 

hij de grootste hagedis van Europa. Zijn ver-
sprcidingsgebied strekt zich uit van Istrie tot aan 
de Dobrudscha en van daar over de Krim en de 
Kaukasus tot in Transkaspie en Turkestan, rcikt 
naar het oosten tot aan dc westgrens van het 
Semirjetschenk-gebicd en bcslaat naar het zuiden 
Klein-Azie, Perzie en Israel. In de vorige eeuw 
werd de hagedis uitgezct in het Panowitzer 
woud bij Gorz en aan dc Troppberg in het W e -
ner woud. Hoewel op beide plaatsen nog vele 
jaren daarna enkele exemplaren gevonden wer-
den, is de definitievc vestiging van dit dier, zoals 
velen gaarne gezien hadden, toch mislukt. 
Ik heb de Scheltopoesik dikwijls gevonden langs 
wegen, die door struikgewas en rotsblokken of 
lage niuurtjes zijn begrensd, maar ook op de 
droge hellingen van het Karstgebergte, die met 
grote stenen en kreupelhout bedekt zijn, op 
weiden. velden en de open plekken in dc bossen. 
Een opgcjaagdc Schcltopocsik vlucht maar een 
klein stukje weg en luistert of kijkt dan dadclijk 
weer of hij nog achtervolgd wordt. Slechts zel-
den gelukt het een ..geelbuik". zoals het dier ook 

zo onhandig te werk gaat, dat hij hem daarbij 
de staart afrukt, kan zich maar beter op dc 
schildpaddenvangst toeleggen; daar zal hij min-
der onhcil aanrichten! 
Z o n pasgevangen reuzenhazclworm zal nooit 
probcren te bijten. Zijn verwecr bestaat uit een 
wild gekronkcl, waarbij het dier zijn darmen 
outlast. Meestal is de hagedis na enkele uurtjes 
weer volkomen rustig. In een flink buitenter-
rarium gehouden exemplaren blijven nog heel 
lang schuw, maar ook hier gaat de liefde door 
de maag en bij een geschikte wijze van voeren 
worden de hagedissen spoedig vcrtrouwelijk en 
leren dra hun verzorger en dc voederbnk 
kennen. 
In Midden- en Wcst-Europa kan dc Schelto-
poesik zonder enig bezwaar van eind April tot 
begin October in het buitenterrarium gehouden 
worden; is er in dit verblijf een vorstvrije ruim-
te om te overwinteren voorhanden. dan kan hij 
zelfs hot gchelc jaar door in dat terrarium blij-
ven. Men heeft dan ook meer kans het genoegen 
van nakomelingschap bij zijn dieren te smaken. 
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De jongen zijn roodbruin gestreept op een licht-
kleurige achtergrond; heel aantrekkelijke ter-
rariumdieren. Jammer alleen, dat zulke jonge 
exemplaren zo moeilijk te krijgen zijn. Volwas-
sen Scheltopocsiks eten wel eens de jonggebore-
nen op, maar dat is een uitzondering. 
Het openluchtterrarium kan het beste ingericht 
worden met wat grasplaggen, enkele altijd groen 
blijvende planten, een vijvertje en rotspartijen, 
met diep in de grond vocrende, vorstvrije schuil-
gelcgenheden. Het is nuttig hier en daar een 35 
tot 50 centimeter dikke laag turfmolm aan te 
brengen, omdat de hagedis daarin bij koel weer 
graag wegkruipt. 

In het kamerterrarium houde men dc Schelto-
poesik op bosgrond, waarop een laag dorre 
bladeren en wat grasplaggen liggen. Een of twee 
laurierstruikjes in potten, beschermd door een 
paar flinke stenen, voltooien de inrichting. Na-
tuurlijk mag een bassin van voldoende grootte 

niet ontbreken; dit is van belang voor het ver-
vellen en de spijsvertering. 
Aangczien deze grote hagedis zijn prooi — in 
het bijzonder als dat een klein gcwerveld dier is 
— op onverkwikkelijke wijze doodt, voer ik mijn 
..Panzcrschlcichen", om het even of het nu jonge 
of oude exemplaren zijn, alleen in rcepjes ge-
sneden, even warm gemaakte stukken vices, 
lever of hart. Bij iedere derde keer dat gevoerd 
wordt, geef ik bovendien nog zeer kleine hoc-
veelhcden levertraan of vitamine D. Iedere keer 
wordt het voedsel, behalve als dit uit vis be-
staat, met wat vitakalk toegediend. Fijngehakte 
riviervis wordt gaarne gegeten. 
De excrementen bestaan uit vrij grote, sterk 
rickendc hopen, die men maar het beste aan-
stonds uit het terrarium verwijderen kan. Er zijn 
geen redenen het verzorgen van Scheltopocsiks 
af te raden, integendcel, voor een beginncling 
en voor het schoolterrarium is het dier buiten-
gewoon geschikt. 
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Vraag en aanbod, rullrubriek 
Bij de uitgever E. J. Brill N . V . . 
Nieuwe Rijn 2 tc Leiden, is nog 
verkrijgbaar het twccdclige werk 
van Dr Nelly dc Rooij , ,The 
Reptiles of the Indo- Australian 
Archipelago" . 1917. De prijs be-
draagt per deel / 13.—. 

Onze leden L. Wijffels en K. 
Dellcman hebben drie mannetjes 
en vier wijfjes Anolis carolinen-
sis beschikbaar; prijs per stuk 
/ 2.75. Tegen ccn vergoeding van 
/ 1,25 kunnen sommige bclang-

stellenden van een paartje Tri turus crista tus carnifex 
voorzien worden. Baselaarsstraat 10, *s-Hertogenbnsch. 

Dc heer | . Burgers. Pastoor Schutjcsstraat 96 te Tilburg. 
biedt witte muizen ter overname aan a / 0.25 per stuk. 

Elk lid kan gratis van de vraag- . aanbod- en ruilrubriek 
gebruik maken. mits de gegevens uiterlijk op dc eerste 
van de maand, voorafgaand aan die waarin dc mede-
deling moet worden opgenomen. dc redactie van ons 
blad hebben bereikt. 

Boekbespreking 
Van dc uitgever Wal t e r dc Gruytcr G Co. te Bcrlijn ont-
vingen wij ter bespreking: Das Tierreich VI , Stachel-
hautcr, Tcntakulaten, Binncnatmcr und Pfeilwilrmcr van 
Prof. Dr Siegfried Jaeckcl. Het boekje vormt band -HI 
van de Sammlung Goschen. 110 pp. H6 fig. Prijs DM 2.-30. 
Het werk behandelt de vier stammen. hoofdafdelingcn 
van het dierenrijk. die door wel de oudste van de ons 
bekende diersoorten gevormd worden. geeft een inricht 
in dc bouw en verrichtingen van het lichaam van die 
dieren L*n een beeld van de bestaandc vormen. Dc eerste 
hiervan traden wellicht reeds op in het eozo'icum en zijn 
uit biologisch oogpunt zeer hclangwekkcnd. Het zijn 
vooral in zee levende dieren. Bespreking vinden achtcr-
eenvolgcns een eerste groep. de stckelhuidigen, vijfstralig 
symmctrische dieren. waarvan de zcestcr de bekendste is. 
dc holtcdieren. die zeer soortenrijk zijn. dc kraagdicren. 
voor het grootste deel vastzittendc dieren levend in 
warmc zeeen en de pijl wormen. t en rcstgrocp. verwant 
aan dc drie voorgaande stammen. 
Het bock, ondanks dc wctenschappclijkc opzet crvan in 
voor ieder toegankclijke taal geschreven, is speciaal voor 
dc hydrobioloog van groot nut: ccn samenvatting van 
wat cr tot op heden over dczc interessante dieren be-
kend is. L. W . 

Werkgroep Amsterdam 
Op dc eerste werkvcrgadcring van dit seizocn werd van 
gedachten gewisscld over het problcem van de voedsel-
voorziening voor dc niet-wintcrslapende terrariumdiercn 
in dc winter, over de gezamcnlijkc aankoop van terrarium-
diercn en het plan om onder deskundige lciding een 
excurste naar het Aquarium in Art is te onder nemen. Af-
gesproken werd deze tc houden op Zondagochtcnd. 16 
October. 
Notaris Cock sprak over =ijn bevindingen met de grote. 
rappe hardoencn. Agama srcltio; dc her en Land wen r en 
Brclim voegden hun ervaringen met dczc hagedissen hicr-
;ian toe. Voorts kwamen dc wasmotten ter sprake. om-
dat gebleken was. dat vcrschcidenc leden niet met het 
bestaan. dc grote kweekbaarhcid en hoge caloricenrijkdom 
van deze voedsel dieren op dc hoogte waren. 
Het secretariaat van dc W e r k g r o e p Amsterdam is geves-
tigd bij de heer J. Brehm. Jozcf Israelskadc 60 II. Am-
slcrdam-Zuid. 

Contributie-betaling 
De leden, die hun contributie over het verenigingsjaar 1955-1956 nog niet betaald 
hebben, wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. Prompte betaling van 
de bijdrage is voor LACERTA onontbeerlijk! 
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