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P. Wayers, Rotterdam: 

Wandelende takken 
Enige jaren geleden kreeg ik toevalligerwijze 
enige jonge wandelende takken Caransius mo-
rosus Br. v. W . ( = Dixippus morosus) in 
handen. 
Deze wonderlijke diertjcs. die tot de familie van 
de Phasmiden behoren, houden er een zeer 
eigenaardige levenswijze op na. 
De dieren. die hier tc landc gcwoonlijk ver-
krijgbaar zijn, zijn alle nakomelingen van dc 
uit eieren gekweekte exemplaren, welke in 
1897 door Franse missionarissen uit Shemba-
ganoor in Engels-Indie werden gezonden naar 
Pater R. dc Sinety, S.J., die in 1901 een groot 
werk uitgaf over de biologic en anatomic der 
Phasmiden. 
Het zijn uitsluitend plantenctcndc insecten, die 
geen enkel wapen tot verdediging in de zware 
strijd om het bestaan bezitten, zodat hun over-
eenkomst in kleur en vorm, met de hun om-
ringende bladcren en takken zeer geperfectio-
neerd is. 
De dieren hebben een lichaam dat de vorm 
van een tak volmaakt schijnt na te bootsen. 
Zij hebben zes poten, die op die van een spin 
lijken, maar van zuignapjes zijn voorzien zoals 
bij de vliegen. Aan wcerszijden van de kop zit 
een duidelijk waarneembaar oog. Het dier 
beschikt over lange, sterk gelede sprieten. 
Onder dc aanhechtingen hiervan bevinden zich 
de mondwerktuigen met de kaaktasters. Dc kop 
is door een duidelijke geleding met het borststuk 
verbonden. Vlak achter die geleding zijn de 
voorpoten ingezet. Deze vertonen aan de basis 
kleine roodkleurige holten, zodat zij vlak langs 
de kop gelegd kunnen worden. 
Het borststuk, de thorax, bestaat uit drie bijna 
onbewecglijk verbonden segmenten en bij de 

verbindingen telkens een paar poten. Achter 
het laatste paar poten komt het zeer bewccglijkc 
achterlijf, dat uit meerdere gelcdingen bestaat 
en eindigt in een knotsachtigc uitwas. 
De kleur is groenachtig geel. Het dier is bezet 
met kleine zwarte wratjes en knoestachtigc uit-
wassen. 
Overdag hangen zij meestal stil tussen de 
takken. Tegen de avond gaan ze wat eten van 
de bladcren. Heel graag voeden ze zich met het 
harde blad van de gewone klimop. Dit is wel 
gemakkclijk, want deze plant blijft zomer en 
winter met groen gctooid. Verder staan bladc-
ren van roos, tradescantia. eik en framboos en 
ook bocrcn- en andere kool op het menu. 
Gaarnc worden ze van tijd tot tijd met wat 
water besproeid. 
De wandelende takken, die gewoonlijk in de 
inscctaria gehouden worden, zijn alle wijfjes. 
De mannetjes zijn uitermatc zeldzaam; niet meer 
dan een tiental exemplaren is bekend. Het 
gelukte aan Fcllman na het kweken van onge-
veer 25000 exemplaren een mannetje te krijgen. 
De wijfjes worden tot 10 cm lang, de manne-
lijke dieren zijn veel kleiner. 
In gcvangenschap planten dc wijfjes zich echter 
onbepcrkt parthenogenetisch voort. Elk exem-
plaar leeft ongeveer een jaar en legt tot 500 
zeer kleine. harde, bruingcklcurde eieren, ieder 
met een gelig kopje, die het maar lukraak laat 
vallen. 
Na 70 tot 120 dagen komen uit de onbevruchte 
eieren kleine wandelende takken, volkomen ge-
lijk aan dc volwassen dieren en al ruim een 
centimeter lang, maar het zijn uitsluitend wijfjes. 
Dikwijls blijft het lege ei aan poot of achterlijf 
hangen: weet het diertje zich daarvan niet te 
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bevrijden, dan is het ten dode opgeschreven. 
Wandelende takken schijnen zeer weinig gevoel 
tc hebben, want ik was er getuigc van dat cr 
van een exemplaar een poot langzaam werd 
doorgeknaagd door een ander, terwijl de eerste 
rustig bleef zitten. Meestal zal de poot na 
enkele vervellingen weer aangegroeid zijn. 
Worden wandelende takken in hun rust ge-
stoord, dan schommelen ze soms op een merk-
waardige manier heen en weer, ongeveer zo als 
een spin, maar dan langzamer, terwijl het 
achterlijf, als dat van een schorpioen, naar 
voren gekruld wordt, Ook laten ze zich wel 
vallen en houden zich geheel stijf met dc poten 
langs het lichaam. 
Zc zijn niet erg gevoclig voor temperatuur-
schommelingen en kunnen tegen zeer lage tem-
peraturen. Maar zonncschijn verdragen ze in 
het geheel niet. 
De wandelende takken kweken zeer gemakke-
lijk aan en vormen daardoor een welkomc 
afwisseling in het dagelijks menu van onze 
reptielen. Allerlei hagedissen eten ze graag. 
De grotere reptielen geven we volwassen exem-
plaren en de kleinere soorten voeden wij met 
jongerc dieren. 
In dc zomer, bij warm weer, weten gcwone 
zandhagedissen echter met volwassen „takken" 
wcl raad. En ik heb zelfs waargenomen, dat de 
muurgecko. Tarentola mauritanica, in de winter 
een ,,tak" van ongeveer zeven centimeter gretig 
verslond. 
Er bestaan zeer veel verschillende soorten 
wandelende takken, waarvan er vele goed ont-
wikkclde. prachtig gekleurde vleugels hebben. 

Er is een kleine, zuiver biologisch gedachte, 
groep van schildpadden die, ofschoon naar het 
uiterlijk te oordelen, van nature mccr voor het 
leven in het water dan voor dat op het land 
geschapen schijnt tc zijn, toch een overwegend 
landlcven leidt. Al mag dit landlevcn zo nu 
en dan onderbroken worden door een verblijf 
in het water — dat dan gewoonlijk niet van 
lange duur is —, voor hun welzijn is het niet 
strikt noodzakelijk. Mogelijk is het bovenstaan-
de een gevolg van een door de soort overge-
erfde, of van de norm afwijkende individuele, 
aanleg. Deze groep vormt in zekere zin de 
overgang tussen de land- en zoctwaterschild-
padden. 
De uit Zuid-Amcrika afkomstige Gcocmyda 
punctularia puncfularia D a u d i n , welke 
schildpad is voorzien van zwemvliezen tussen 
de tenen, zou men bij deze groep kunnen in-
delcn. Volgens H a g m a n werd deze schild-
pad bij het rooien van de bomen in het oerwoud 

Onder hen bevindt zich zelfs de grootste van 
de insecten. In het Inscctarium van Artis te 
Amsterdam kan men deze knapen, die bijna op 
knocstige stammen gaan lijken, bewonderen. 
Zij worden ruim dcrtig centimeter lang en zo 
dik als een vinger. Deze „takken" zijn niet zo 
gemakkclijk te houden en de „Artismensen" 
zijn cr dan ook heel zuinig op. 
Van Borneo kent men bijvoorbecld Phobacticus 
kirbyi R e d t, die 33 centimeter lang wordt. 
Ook elders in Indoncsie en vooral in Nieuw-
Guinca komen zeer grote soorten voor. 
Behalve de beschreven soort wordt ook nog 
wel eens gekweekt de Europcse wandelende 
tak: Bacillus rossii P.. die korte spricten heeft. 
Het voedsel is: rozen-, braam- of aardbeiblade-
ren. Een Noordamcrikaanse „tak", Diaphcro-
mcra femorata S a y , die van bladcren van 
hazelnoot, braam, roos en aardbci leeft, levert 
haast evenveel mannelijke als vrouwelijke indi-
viduen terwijl onbevruchte eieren zich niet of 
slecht ontwikkelen. 
Laten wij echter voorlopig maar bij onze 
..gcwone" Caransius morosus blijven! 
Een uiterst simpel terrarium is voldoende om 
deze interessante dicrtjes gade te slaan. Het 
moet echter goed sluitend zijn, want de jonge 
..Stabheuschrecke", zoals de Duitser hem aar-
dig typecrt, kruipt overal door. 
Na een jaar heeft u tevens een voldoend aantal 
om uw kweek met succes als voederdieren te 
gebruiken. 
Bedenk, dat de ouden nog zo dwaas niet waren. 
als zij dachten, dat dc insecten uit de takken 
en bladcren geboren werden! 

gevonden. In de natuurlijke staat vocdt hij zich 
met vruchten, doch in gcvangenschap schijnt hij 
gemakkelijk aan rijst, bonen en tapiocameel te 
wenncn. Ook M ii 11 c r, die deze soort in Bra-
zilie lecrde kennen, zegt dat deze schildpad een 
oerwouddicr is. Hij trof hem aan op vochtige 
bodem en in bosbeekjes. 
Ook de Zuidaziatischc, eveneens van zwemvlie-
zen voorzienc Gcocmyda trijuga trijuga 
S c h w e i g g e r behoort tot deze groep. Deze 
op het land levende en plantenetende soort werd 
door A n n a n d a l c in Zuid-lndia aangetrof-
fen. K r e f f t vond deze soort op Ceylon 
's nachts in aanzienlijke aantallen op en bij een 
verkecrsweg, waaraan een uitgestrckt perceel 
weidegrond grensde en welke verkecrsweg ver 
van elk water verwijderd was. In de ,,Blatter" 
geeft K r e f f t van dit geslacht een uitgebreide 
beschrijving, waarin hij o.a. vertclt hoe hij 
's nachts, terwijl hij dommclend in een riksha 
zat, plotseling uit zijn rust opgeschrikt werd 

A. T. Reijst, Koog aan de Zaan: 

Water- of landschildpadden ? 
Met tekeningen van Mevr. M. Alberts-Reijst 
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door een heftige schok, die hem bijna uit het 
wagentjc deed tuimelen. Hij was op dat moment 
op weg naar Colombo en kecrde daarheen terug 
na een bezock aan een naburig dorpje. Hij was 
al van plan dc Singalces. die hem tegclijkertijd 
als paard en als koetsier diende, een geduchtc 
schrobbcring te geven voor zijn onhandighcid, 
toen de koclic hem, met zijn papieren lantaarn-
tje, grijnzend dc steen des aanstoots wees. Deze 
.,steen" ontpopte zich al spoedig tot een als ccn 
hand zo grote, zwarte schildpad en deze werd 

hem door de koelie dan ook dadelijk ter ver-
zoening overhandigd. Bijna berouwde het hem 
het dier te hebben aangenomen, want het beest 
stiet een dof sissend geluid uit en liet tegclijker-
tijd iets met een intens gemene stank in zijn 
hand achter. Maar de onderzoekersgeest triom-
fecrde en hij was zelfs niet weinig verhcugd, 
spoedig daarop weer zes schildpadden van 
dezelfde soort vlak bij elkaar op de weg aan 
te treffen; hij nam ook deze — ondanks de nu 
zcvenvoudige stank — in zijn riksha mee. 
Deze schildpad, waarvan vijf rassen in tropisch 
Azie voorkomen. heeft een ronde vorm. Zowel 
het rugschild — dat drie kielen in de lengte-
richting heeft — als het plastron zijn bruin, 
met aan iedcre kant een gelc strecp. De kop is 
geel gevlekt: de hals niet. Het dier staat als 
zeer schrikachtig bekend en schijnt moeilijk aan 
't eten te krijgen te zijn. maar de drie exem-
plaren die K l i n g e l h o f f e r had, waren 
echter zeer rustig, atcn behoorlijk (soms ook 
plantaardig voedsel). doch hidden het slechts 
een half jaar uit. 
Als derdc wil ik hier noemen de Noordameri-
kaanse ..Bosbcckschildpad", Clemmys insculpta 
Lc C o n t c, welke in vochtige, mocrassigc 
bossen leeft en zich voedt met zachte blaadjcs 
en Stengels, besscn en insecten. In gevangen-
schap eet het dier ook graag vices en bananen. 

De schildpad is in het voorjaar zeker nabij open 
water aan te treffen. 
De wetenschappelijke naam van het dier heeft 
betrekking op het zeer duidelijke relief van het 
rugschild, dat aan dc achtcrrand getand is als 
een zaag. Het schild is donkerbruin met gele 
figuren. Het buikschild is geel; op elk schild-
plaatjc ligt een grote zwarte vlek. Kop en 
ledematen vcrtonen rode tekeningen. 
Volgens K l i n g e l h o f f e r is het dier zeer 
prikkclbaar. Een door M til I e r verzorgd dier 

waadde graag in laagstaand water en at (nooit 
onder water doorslikkcnd) regen- en meelwor-
men en tenslotte ook vices; maar nooit groente. 
R e i c h e 11 daarentcgen ondervond dat ook 
vis en zoete vruchten door deze soort gewaar-
deerd werden. 
Dan moeten we ook Emys blandingi H o l -
b r o o k nog ten dele bij deze groep rekenen. 
De ter zake zo kundige D i t m a r s doct over 
de neiging van deze, eveneens Noordamerikaan-
se. schildpad om een afwijkende levenswijze tc 
voercn in zijn werk ,.The Reptiles of the World 
o.m. de volgende zeer interessante mcdedeling: 
..Vele exemplaren vertikken het de onmiddellijke 
nabijheid van het water, waar ze zich op boom-
stronken en stenen in dc zon koestercn, te ver-
laten. Dcrgclijke exemplaren leven van vissen, 
kikkerlarvcn en kikkers. Andere Iopcn in voch-
tige bossen rond, waar ze een waarachtig land-
lcven leiden en zich met zachte plantendelen, 
bessen en insecten voeden." 
Ofschoon streng genomen niet geheel tot deze 
groep behorend, zou men er toch de zeldzame 
Geocmyda spinosa G r a y uit Achter-Indie. 
Sumatra en Borneo bij kunnen voegen. Dit dier 
leidt namelijk in zijn jeugd het hierboven be-
schreven zomerleven van de Clemmys insculpta: 
op hogcrc leeftijd gcdraagt hij zich echter meer 
als een cchte zoetwaterschildpad. 
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Gcocmyda trijuga corouata, jong exemplaar op natmnlijke grootte. Naar een tekening 
van Prof. Lorenz Miiller. 
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Vermoedelijk heeft men — ondanks de aanwij-
zingen voor de verzorging van de deskundige 
von Fischer r - met dc eigenaardige lcvensge-
woonten van deze interessante schildpadden 
maar zelden voldoende rekening gehouden. Men 
heeft deze ogenschijnlijk als waterschildpadden 
te beschouwen dieren meestal ook zonder meer 
als zodanig behandcld. En waar dit, voor zover 

men weet, met Clemmys insculpta en Gcocmyda 
trijuga in de regel tamclijk goed afgelopen is, 
moet dit op de duur toch fataal geweest zijn 
voor Geoemyda punctularia. Dc ondervindin-
gen met de overige tot deze groep bchorcnde 
soorten staan tot nu toe nog te zeer op zichzelf 
om daaruit gevolgtrckkingen te kunnen maken. 
In het vcrvolg zal men echter de dieren van 

Ter afwisseling willen wij de reeks van arti-
kelen over ziekten van amphibien en reptielen 
ondcrbreken om in enige vervolgartikelen het 
een en ander mee te delen over groeiproeven 
die wij indertijd hebben verricht met de Axolotl 
(Sircdon mexicanum). Deze proeven hadden 
aansluiting op onderzockingen, waarbij de wer-
king van plantaardige remstoffen werd na-
gcgaan. Bij laatstgenoemde onderzockingen 
bleck, dat bij de gcwone ui (Allium Ccpa) de 
wortelgroei in belangrijke mate geremd of zelfs 
tot stilstand kan worden gebracht door een 

deze groep, die hier door importen zeker nog in 
aantal zullen toenemen, moeten geven wat hen 
toekomt en wel allereerst een ruim aqua-terra-
rium en afwisseling in de voeding. Deze, uit 
biologisch oogpunt beschouwd, nog vrijwel on-
bekende pleegkinderen zullen door hun gedra-
gingen zelf wel laten blijken hoe ze het graag 
willen hebben. In het Berlijnse aquarium is de 

teelt van Geoemyda trijuga gelukt; men heeft 
er ook een kruising van de stamvorm en het 
ras thcrmalis L e s s o n kunnen verkrijgen. Uit 
een in het terrarium gebleven legsel kwamen 
vier jongen, waaruit dus blijkt, dat door goede 
verzorging met deze dieren nog wel iets te be-
reiken valt. 

bepaalde stof, die dc wortel tijdens zijn groei 
produceert en uitscheidt. Dergelijke plantaardige 
remstoffen worden niet slechts bij wortels aan-
getroffen, maar bij alle mogelijke organen van 
het plantenlichaam, ook in volgroeide vruch-
ten, zoals bijvoorbceld tomaten, appels en peren. 
O p grond van een groot aantal proefnemingen 
is men er toe gekomen om aan die merkwaar-
dige stoffen een bepaalde regulerende functie 
toe te kennen. 
Wanneer wij u nu het problecm voorleggen, of 
ook bij de groei van dierlijke organismen een 

Geoemyda gabbii, die volkomen de vorm van een landschildpad heelt aangenomen. Naar 
een loto van Dr. P. Kreilt. 

Prof. Dr Anth. Stolk, Amsterdam: 

Groeiproeven met de Axolotl 
Met 2 tekeningen van de schrijver 
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groeircmming voorkomt, dan zullen uw gc-
dachten zonder twijfel uitgaan naar een groot 
complex van stoffen, namelijk de hormonen en 
de vitaminen. En terecht. Zonder hormonen is 
dierlijke groei immers te enenmale ondenkbaar. 
Wij beperken ons dienaangaande tot enige 
belangrijke feiten zonder hierop in dit verband 
nadcr in te gaan. 
Bepaalde cellen van de hypophyse — het zo-
genaamde hersenaanhangsel — produceren het 
groeihormoon. Wanneer deze cellen sterk in 
aantal toencmen, bij voorbeeld bij gezwelgroei. 
dan wordt een tc grote hoeveelheid van dat 
groeihormoon gevormd. Het gevolg daarvan is, 
dat bij de volwassen individuen speciaal de 
uiteinden van het lichaam, zoals de vingcrs, dc 
tenen, de neus en de kin te lang worden en het 
ziektebeeld van de akromegalie ontstaat. W a n -
neer men echter de hypophyse wegncemt, dan 
kan het dier door gebrek aan groeihormoon 
niet normaal groeien en krijgt men een dwerg. 
Hetzclfde verschijnsel ziet men ook bij bepaalde 
ziekten van de schildklier en de alvleesklier. 
die respcctievelijk de hormonen thyroxine en 
insuline produceren. Deze stoffen moeten dus 
eveneens een rol bij de groei spelen. 

korter zijn. Wij noemen slechts het vitamine D, 
waarvan tegenwoordig algemeen bekend is, 
dat deze stof een belangrijke rol spcclt bij de 
beengroci. Het gevolg van een tekort aan dit 
vitamine is de beruchtc Engelse ziekte of 
rachitis. 
Onze conclusie kan derhalve zijn, dat ook bij 
de dierlijke organismen zowel groeibevordering 
als groeircmming een stoffelijke basis bezitten. 
Zoals u weet is de axolotl een merkwaardige 
Amerikaanse salamander (figuur 1), die, in 
tegenstelling tot de ovcrigc salamanders, dc 
gewoonte heeft om in het larvale stadium dc 
eieren af te zetten, een verschijnsel, dat wij aan-
duiden als neotenie. Het mannctje kleeft dc 
zaadcellen (spermien) in een kegclvormigc 
zaaddrager (spcrmiophoor) op de bodem en het 
vrouwtjc neemt deze in haar cloaca op. Ver-
volgens begeeft het zich naar het wijdvertaktc 
stengelstelsel van de een of andere waterplant 
of naar een van de wilgetakken. die wij voor 
dat doel in het aquarium hebben geplaatst en 
hecht dan de bevruchte eieren daarop vast. 
Zo'n ei kan men beschrijven als een klein 
bolletje, met een donkergekleurde bovenzijdc 
en een lichtgeklettrde ondcrkant, omgeven door 

De Axolotl, Siredon mexicanum. Foto: H. M. C. Gerrilsen. 

Een remmende invloed hebben op hun beurt 
ook de geslachtsorganen. Bekend is bijvoorbceld 
de toename van dc hoeveelheid vet bij gecas-
trcerde kippen, kalkoenen en runderen, waar-
door deze zeer geschikt voor de consumptie 
worden. Het nauwe verband tussen de dierlijke 
groei en de hormonen is dus wel duidelijk. 
Met betrekking tot de vitaminen zullen wij 

een dun vliesje, het zogenaamde dooiervliesjc. 
Daarbuiten bevindt zich wat vloeistof, die zich 
in een doorzichtige kapsel bevindt. De kapsels 
worden bijeengehouden door een gclei-achtigc 
massa, zodat een snoer van eieren het resultaat 
is (figuur 2) . Een zekere overeenkomst met het 
kikkerdril uit onze sloten, nog meer met padden-
eieren, zal u daarbij treffen. 
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Voorafgaande aan dc groeiproeven dienen wij 
eerst een globaal overzicht van de ontwikke-
ling van ei tot salamander te geven. Misschien 
zult u zich afvragen. waarom dat in dit verband 

Zoals gczcgd willen wij slechts een globaal 
overzicht van de ontwikkeling geven. Daarbij 
vestigen wij uw aandacht op de belangrijkste 
stadia, in het bijzonder op die, welke voor de 

Eieren van de axolotl. Elk ei wordt omgeven door een dooiervliesje en bevindt zich in 
de vlocistol van de kapselruimtc. Rond het kapsel ligt de geleiachtige massa. 

noodzakelijk is. Dat is spoedig uiteengezet. 
Wij moeten immers bij dc bestudering van de 
groei een aantal criteria tot onze beschikking 
hebben om de mate van de groei te kunnen 
bepalen. Bij het meten van dc groei van de 
uienwortcis, waarover wij in het vorige artikel 
schreven, namen wij daartoe de lengtcafmeting. 
Dit is voor de hand liggend en voldoende. 
Maar wanneer wij de ontwikkeling van het 
axolotl-ei bestudcren, kunnen wij die lengte-
groci alleen in dc latere stadia gebruiken, wan-
neer er reeds sprake is van een duidelijke larve. 
In de eerste stadia hebben wij niets aan de 
lengtegroei en moeten wij dus onze tocvlucht 
nemen tot een ander criterium. Dit vinden wij 
in de differentiatie. En daarvoor is enige kennis 
van dc verschillende ontwikkclingsstadia nood-
zakelijk. 

te behandelen groeiproeven van betekenis zijn. 
Vooraf echter nog een opmerking. Om de ont-
wikkelingsstadia goed te kunnen onderschciden 
en zodoendc verwarring te voorkomen, heeft 
G 1 a e s n c r deze stadia duidelijk gekarakteri-
seerd en voorzien van een rangnummer. Men 
spreekt daarom wel van de G 1 a e s n c r-
stadia. Hij gebruikte weliswaar de eieren van 
de gewone watersalamander (Triturus vulgaris), 
maar wanneer wij de kleine verschillen ver-
waarlozen, dan kunnen wij deze stadia heel 
goed voor de axolotl-eieren gebruiken. Het is 
misschien het meest overzichtelijk, wanneer wij 
dc belangrijkste ontwikkelingsstadia, die in 
figuur 3 zijn afgebceld, met enige korte op-
merkingen weergeven: 
Stadium 0: Eenccllig stadium, waarin het ci 

wordt gelegd. Dc eicel bestaat 

ST 0 ST. I ST. 2 sr. J 

ST. t ST. 10 rr. is ST. u ST. fd 

ST. 22 ST.Kf ST. 32 ST. / o 
Dn belangrijkste stadia van nntwikkelimi !)ij dp Axolotl, Siredon mexicanum. 
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uit een kern, die door een klompjc 
levende stof of protoplasma wordt 
omgeven. Het omhullende dooier-
vliesje en dc kapsel zijn In dczc 
figuren voor de duidelijkheid weg-
gelaten. 

Stadium 1: Na een kerndeling is de eel door 
een meridionale dwarswand tot 
twee cellen geworden. 

Stadium 2: Op overeenkomstige wijze is door 
een tweede meridonale klieving 
het viercellige stadium ontstaan. 

Stadium 3: Dc nu volgende equatoriale eel-
deling geeft het achtccllig stadium. 

Stadium 5: Na verschillende kern- en cel-
delingen wordt het ei tot een 
klompje cellen en heeft daarbij 
het moerbei- of morulastadium 
bereikt. 

Stadium 6: Tengevolgc van holtevorming 
ontstaat de blastula. Dit stadium 
werd in doorsnede gctekend om 
de holtc zichtbaar tc maken. 

Stadium 10: Door een instulpingsproces ont-
staat een tweede inwendige holtc, 
die, in tegenstelling tot de eerste. 
met dc buitenwcreld in verbinding 
staat, de zogenaamde ocrdarm. 
Naar dit instulpingsproces wordt 
dit stadium gastrula-stadium ge-
noemd. Ook dit stadium werd in 
doorsnede getckend. 

Stadium 15: Op het buitcnoppervlak worden 
enige wallen, dc zogenaamde 
neurale wallen, gevormd door 
middel van een plooiingsproces. 

Deze zijn te beschouwen als dc 
eerste aanleg van het centrale 
zenuwstelsel. Uit het brede voor-
ste gedeelte ontstaan de hersenen. 
terwijl het smalle achterstuk het 
ruggemerg vormt. Eerste neurula-
stadium. 

Stadium 16: De neurale wallen naderen elkaar. 
Tweede neurula-stadium. 

Stadium 18: Vcrgrociing van dc neurale wal-
len in het ruggemcrggebied. 
Derde neurula-stadium. 

Stadium 22: De larve is in zij-aanzicht af-
gcbeeld. Zij vertoont een kop met 
oogaanleg en bovendien een kleine 
staartknop. die tot staart zal uit-
groeien. 

Stadium 28: Larve met dooierzak. Kop. romp 
en staartaanleg zijn duidelijk te 
ondcrschciden. Terstond valt op, 
dat dc larve zich gestrckt heeft. 
Dc oogaanleg is enigszins grotcr 
geworden. Ook ziet men reeds het 
allereerstc begin van de kicuwen 
en de reukgroeve. 

32: De kop-staartlengte is toegeno-
men; kieuw- en oogaanlcggingen 
zijn vergroot. 

40: Dc oogaanleg is tot ccn duidelijk 
oog geworden. Dc vinzoom is 
beter ontwikkeld. Do kieuwen 
vcrtonen zijtakjes. Op dc huid 
zijn veel pigmentccllen als zwarte 
stipjes zichtbaar. 

In het volgend artikel zullen wij dc groei-
proeven behandelen. 

Stadium 

Stadium 

Herpetologische leestafel 
Wij ontvingen van onze bibliothecaris ter bespre-
king de jaargang 1951 van de D.A.T.Z., welk boek-
werk onder nummer 339 in onze bibliotheek is 
opgenomen. 
Zoals wij van dit tijdschrift gewend zijn, heantwoordt 
de inhoud aan de tinge eisen. 
Over de Watersalamantler Triturus baaCai van het 
Iberische schiereiland schrijft Dr. II. L a n g . Deze 
soort btijit, eenmaal volwassen, permanent in het 
water en begint "s winters reeds met de baits. Het is 
dus voor de terrariumhonder een zeer aanbevolens-
waardig object. 
In deze jaargang begint Prof. M e r t e n s het ver-
slag van zijn reis naar Pakistan. Interessant is de 
beschrijving van het kleinood der Indiase water-
schildpadden, tie fraai getekende en gekleurde 
Kachuga tecta, waarvan een mooie kleuropname is 
afgedrukt. 
Van de hand van Dr E. A b e l is een artikel over 
Lacerta sicula caerulea, de blauwe rotshagedis der 
der Paraglioni-rotsen bij het eiland Capri. Geschreven 
wordt over de mogclijke oorzaken van het optreden 
van melanisme, maar de meningen blijken verdeeld. 
Een der foto's laat zien, dat men een goed alpinist 
moet zijn om deze dieren le verschalken. 
G. C a n z 1 e r wijdt zijn aandacht aan de verzorging 
van Bromeliaceen. Voor terrariumhouders zeer be-
langwekkendo planten. Het artikel bevat vele nuttige 
wenken over bodem, vochtigheidsgraad en het ge-
bruik ervan in de verschillende soorten terraria. 
Voor houders van buitenterraria is het artikel van 
G. S t e m ra 1 e r— M o r a I h belangrijk, daar zij 
nuttige wenken geelt betreffonde het voederen van 
hagedissen in een openliichtlerrariuin. Sinds jaren 
eten haar muurhagedisson klompjos gehakt, ver-
mengd met m.erenpoppen, die zij op bepaalde plaat-
sen deponeert en waarbij blijkt, dat tie dieren een 

goede orientatie in tijd en ruimte bczittcn. 
O. S t e m m l e r schrijft over de meditenane 
varieteit van tie Boomkikvors, r/y/tf arborca meridin-
nails. Hij behandelt een merkwaardige klcuralwijking. 
De Iraaie kleurenopname van dit hemelsblauwe dier 
laat duidelijk het verschil zien met de normalc kleur. 
Een zeer interessant artikel is van de hand van 
Dr R. O e s e r, tie bekende kweker van zovole 
tropische kikvorsen. Hij behandelt de naoorlogse 
ervaringen met dc kweek van deze dieren. 
Van evenveel belang voor ons is wat Dr F. M o I I c 
schrijft over een reeks voedselproeven met muur-
hagedissen en het belang van een afwisselend menu. 
Leyuanen in het terrarium vinden in W. B o z e i 
een kundig verzorger, die ons nuttige aanwijzingen 
geelt. 
Over de kweek van een paar door hem gehouden 
Tokkeh's schrijft verder A. S c h m i d t , terwijl tie 
kameleons, dc voor ons zo moeilijke pleegkinderen. 
tie aantlacht vragen in een artikel van J. B e n z i e n. 
Hij beschrijft C.tischeri matschiei. Een zeer fraaie 
kleurenopname van deze ondersnorl is bijgevoegd. 
In tleze jaargang begint tevens Dr W. H e 1 I m i c h 
het verslag van zijn herpelologische stutliereis naar 
Angola (Potlugees West-Afrika). 
Tenslotte vermelden wij nog het opvallende feit. 
dat A. H o f f m a n n een jonge Padhagedis (Phryno-
soma coronation) wist op te kweken en langer dan 
drie jaar in leven le houden (op het moment van 
publicatie leelde het tlier nog in voile gozondheid). 
Een intlrukwekkende prestatie, waarvan het hele 
tjoheini wellicht ligt in het inschakelen van een 
koude-rusl-periode en een zeer afwisselend menu. 
Wij zien dus, dat deze jaargang weer een over-
vloed aan wetenswaardige leiten oplevert: de lezing 
ervan wordt onze leden van harte aanhevnlen. 

v. O. 
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Onder nummer 335 is in onze bibliotheek opyenomen 
een bundel verzamelde opstetten, gctiteld: 
,.Diverse publicaties in de Duitse taal" door Prof. 
Dr R. M e r t e n s , Dr H. Th. R u s t , G. M e n g e s 
en E. F r 6 m m i n g. 
Prof. Mertens beschrijft in deze bundel op de hem 
eigen wijze de biologische reis, die hij maakte naar 
Z.W. Alrika, een onherbergzaam en droog gebied, 
dat aan de dierenwereld bijzondere eisen stelt. Be-
lang wekkend is in dit opzicht, dat wellicht de aan-
passingsverschijnselen bij geen andere groep van 
gewervelde dieren zo duidelijk aan de dag treden 
als bij de hagedissen en slangen. Verbaasd bezien 
wij b.v. de foto van een Vetstaartskink, een dier, 
waarvan de staart bijna even zwaar is als de rest 
van het lichaam. Onwillekeurig komt in onze gcdach-
ten de analoge ontwikkeling bij het Vetstaartschaap, 
eveneens in droge gebieden voorkomend! 
De reisbeschrijving van Mertens is verlucht met 
fraaie foto's in zwart-wit en kleuren, waaronder ook 
vari de plantcngroei der verschillende landschaps-
typen. In het grensgebied van de Namibwoestijn 
vinden wij nog een vindplaats van de beroemde 

Zoals reeds cerder gemeld (zie Lacerta, 13e 
Jaargang, bladzijde 2) werden door de afde-
ling Natuurbescherming van het Staatsbos-
behcer, door ondergetekende attent gemaakt op 
het feit, dat de belangrijkste biotoop van de 
vroedmeesterschap, Atytes obstctricans obste-
tricans (L a u r e n t i ) , in Nederland door het 
dempen van de omliggende poelen in ogenblik-
kelijk gevaar vcrkeerde. stappen ondernomen 
dit gevaar te keren. 
Schrijver dezes had hiertoe voorgesteld een 
dicht bij de biotoop gelegen gedempte poel weer 
terug te brengen in de oorspronkelijke staat of 
een nieuwe te graven. Snel handelen was hier 
gewenst. De voortplanting immers was onmo-
gelijk geworden. Dank zij bijzonder vlug op-
treden van bovengenoemd overheidsapparaat 
werd het college van burgemeester en wcthou-
ders van de desbetreffende gemeente per brief 
d.d. 20 October 1954 er op overtuigendc wijze 
op gewezen, dat de enige juiste weg in deze 
was de plaats van een van de voormalige poel-
tjes (slechts enkele tientallen vierkantc meters 
groot) aan de Staat te verkopen, opdat Staats-
bosbeheer op de meest doeltreffende wijze deze 
poel weer zou kunnen laten hcrstellen. 
En zie, het haast ongelofelijkc gebeurde: toen 
ik in de eerste dagen van April een en ander 
in ogenschouw ging nemen, vond ik daar een 
voor Limburgse begrippen haast steriel aan-
doende vijver met kristalhelder water, door een 
solide hekconstructie van de ..openbare weg" 
gescheiden. Een enkele salamander zwom er 
reeds rond, maar dat was dan ook alles. Het in 
rode menieverf staand hek, ..eindproduct" van 
een advies van de Herpeto-gcografische Dienst 
aan het Staatsbosbehcer, was eigenlijk het eerste 
tastbare resultaat van de Herpeto-geografische 
Dienst op het gebied van de bescherming van 
onze herpetofauna. 
Een min of meer historisch feit, omdat het name-
lijk dc eerste keer in de geschicdenis is, dat 
door een Nederlandse overheidsinstantie uit-
sluitend en alleen ten behoeve van het voort-

plant Welwitschia, verwant aan du Conileren en 
nog geen honderd jaar geleden ontdekt. 
Een zeer merkwaardige aanpassing aan het helle 
licht vinden wij bij de hagedis Ercniins namaquensis, 
die in het voile zonlicht zijn activiteit onlplooit. 
Met bovenste ooylid heeft een opeenhoping van 
diepzwart pigment; ook de binnenkant van het 
onderste ooglid is donker gekleurd. Doel: afscher-
ming van het te sterke, en daardoor schadelijke, 
zonlicht. Een atbeelding verduidelijkt een en ander. 
Dezelfde auteur beschrijft in deze bundel opstellen 
een nieuw ras van Phelsuma madagascariensis, de 
prachtige Daggecko van Madagascar. Dit ras blijkl 
niet zo fraai gekleurd te zijn als de forma typica. 
Zeer geslaagde afbeeldingen, ook van ei en jong, 
begeleiden het artikel. 
Over aquatiele schildpadden schrijft wijlen 11. Th. 
Rust. Hij behandelt de zeldzame Grootkopschildpad 
(Platysternon mcgacephalum) en verder o.a. de Chi-
nese mocrasschitdpad (Chinemys recvesi), beide ge-
makkclijk tc houden soorten voor de terrarhimhouder. 
Al met al een lmekwerk, waarvan de lezing aanbevo-
len kan wnrden. v. O. 

• 

L. 

'^ 

Vroedmeesterpadden voortbestaan nu verzekerd. 
(Volwassen exemplaar, minstens 5 jaar oud, en jooa, 
ongeveer twee weken na de metamorphose.) 

Foto: D. P. van Wtjk. 

bestaan van een amphibie maatregelen zijn 
genomen, maatregelen, waarvoor wij het Staats-
bosbehcer niet genoeg dankbaar kunnen zijn. 
Dat het daarnaast wcl een van de kleinste 
natuurreservaten ter wereld zal zijn, is een 
curiositeit, waar onze vroedmeesterpad zich 
weinig van aantrckt, want deze zomer hebben 
zij daar de nodige larven helpen geboren worden 
(dat mag je van een vroedmccsfer toch wel 
zeggen!). En met het zeer voorspoedig op-
grocien van deze larven in de inmiddels be-
hoorlijk begrocide en nu natuurlijk aandoendc 
poel werd het voortbestaan van dc belangrijkste 
Limburgse vroedmeesterpadden-,.kolonie" wel-
haast zeker. 
Ofschoon velen de juiste plaats van boven-
genoemde biotoop bekend zal zijn, komt het ons 
om voor ieder begrijpelijke redenen wenselijk 
voor deze niet nader aan te geven. Is het niet 
ietwat jammer, dat een van dc medewcrkers 
van het Staatsbosbehcer meende dit in een van 
dc grootste Nederlandse dagbladen wel te 
moeten doen? D.' P. VAN WIJK 

Herpeto-geografische dienst 
Een groot succes voor onze vereniging 

Het eerste Nederlandse natuurrcscrvaat uitsluitend ten behoeve van een amphibie is werkctijkheid 


