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Ir. R. A. H. Legro, Wageningen: Drosophila als voedseldier 

De bctckenis van de bananenvlieg als voedsel-
dier voor de terrariumhouder is genoeg bekend. 
Wie als bioloog of geneticus over de bananen-
vlieg praat, vindt het als vanzelfsprekend. dat 
hiermee Drosophila mclanogastcr bedoeld wordt. 
Dit dier nl. is bij uitstek het proefdier, dat bij 
deze lieden in gebruik is ter bestudering der 
erfclijkheidsleer en voor chromosomenstudie, 
waartoc elk jaar millioenen van deze vliegen 
gekweekt en bestudeerd worden. Toch zullen 
de entomologische systematici aanvocren, dat 
de naam D. fasciatia M e i g e n 1830 dc priori-
teit heeft boven de naam D. mclanogastcr 
M e i g e n 1830. In een schrijven aan mij zegt 
dr. Sobels echter: „Het zou m.i. zeer ongewenst 
zijn de naam mclanogastcr te vervangen, gezien 
de grote bekendheid, die deze soort onder de 
naam mclanogastcr bij de genetici en experimen-
ted biologen geniet. Naar schatting zal in 
ca. 6000 publicaties deze naam gebruikt zijn. 
En dit lijkt mij inderdaad voldoende om dit 
latere synoniem te achten", terwijl hij in zijn 
proefschrift deze mening als stelling verdedigt. 
Slaat men Duda's beschrijving der Drosophilidae 
na, dan schrikt men van de grote verwarring, 
die er heerst bij de soortsbenaming. Een halve 
pagina verschillende namen voor een en dezelfde 
soort is heel gewoon. maar het vervelende is. 
dat die namen ook weer voor andere soorten 
gebruikt worden! 
Laten we buiten deze strijd blijven en ons hou-
den aan dc naam D. mclanogastcr, dan zal 
iedereen ons bcgrijpen. 
Verspreiding. 
Drosophila's komen over dc hele wereld voor. 
In ons land vindt men vandaag de dag een 
twintigtal soorten, waarvan D. mclanogastcr 
(zie fig. 1) en D. subobscura wel het incest. 
Echte verzamelplaatsen zijn boomgaarden. 
vuilnisbelten, bierbrouwerijen, gist- en azijn-
fabricken, doch men vangt ze evenzeer op een 
afgclegen stuk bouwland en op de fruitschaal! 

Kweekkolf (Erlenmeijer) van 250 cc. Reeds neqiste 
voedingsbodem, wattenvlok als verpoppingsplaats, fII-
treerpapierlje voor condenswater en afsluitcnde wat-
tenprop. Eenmaal te gebruiken voor cyclus oude tot 
jonge vliegen. 
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Levenswijze. 
Hoofdzakelijk voeden ze zich met rottende en 
gistende vruchten (vandaar fruitvlieg, bananen-
vlieg), doch ook bier, azijn (Essigflicge!) en 
bepaalde schimmcls horen tot hun menu. Ze 
staan bekend om hun voorliefde voor alcohol 
en azijn. 
In de maanden Juni tot October zijn ze het 
nicest actief, in de wintermaanden overwinteren 
ze op een beschut plaatsje. 
Hun voortplanting geschiedt door eieren (zie 
fig. 2) , die in de regel wit en ovaal zijn, 
0.5—1 mm lang, terwijl zich aan een uiteindc 
draadvormige aanhangsels bevinden. Uit de 

eieren komen de larven (zie fig. 3) , die uiterlijk 
veel weg hebben van gewone vliegenmaden, 
2—5 mm lang en wit van kleur zijn. Op een 
bepaald moment gaat de larve zich verpoppen 
en vormt een geel tot geelbruine cocon (zie 
fig. 4 ) . Hieruit kruipt na een poosje dc jonge 
vlieg kant en klaar te voorschijn. Enige uren 
hierna kunnen de dieren vliegen en zijn ze 
gcslachtsrijp. En aangezien het eistadium in de 
zomer 0—1 dag duurt, het larvestadium 4—6 
dagen, het popstadium 3—5 dagen, de hele 
cyclus dus 7—12 dagen (in de winter een week 
langer), is de voortplanting dus een uiterst 
snelle, terwijl de productiviteit zeer groot kan 
zijn. In een experiment legden twee wijfjes 
in elf dagen eieren, waaruit in zeventien dagen 
rcsp. 284 en 355 jonge vliegen kwamen, en dat 

alles van ccn copulatie! W a n t het wijfje neemt 
na een paring geen ander mannetje meer. 
De niet schadelijke. doch vaak lastige vliegen 
(azijn- en bierfabrieken!) kunnen twee tot drie 
maanden leven, doch in de cultures is het veelal 
korter. 
Twee bepaald typische eigenschappen van deze 
2 mm grote, geel tot geelbruine dicrtjes met 
hun felrode ogen zijn: hun positief phototropc 
en negatief geotrope gevoeligheid. Dat wil 
zcggen, dat de dieren zich bij voorkeur naar 
het licht toe en van de aarde af bewegen, iets 
waar we bij het overenten en het voeren veel 
gemak van hebben. 

Kweekmcthoden. 
Drosophila's kan men op meerdere manieren 
kweken. Het eenvoudigst is een stopfles met 
rot fruit, waarin men wat gist en een dot watten 
of filtrcerpapier gooit. Betere rcsultaten krijgt 
men met een voedingsbodem. Hiervoor zijn ver-
schillende reccpten. Ik zal de twee eenvoudigste 
en meest gebruikte geven. Uiteraard kan men 
de hoevcelheden groter of kleiner maken, dat 
hangt er van af, hoc groots men het wil op-
zctten. Doch de hier aangegeven hoevcelheden 
zijn berckend voor vijf kwartlitcr roomflesjes 
of vijf Erlenmeyers van 250 cc (kolfjcs, bij dc 
Laboratoriumglashandel verkrijgbaar voor on-
geveer / 0.80). 
Rccept 1 van het Laboratorium voor Erfelijk-
hcidsleer, Wageningen (en door mij toegepast). 

Drosophila melanogaster M o i g e n. Hel onderste 
exemplaar legt juist een ei. Ware grootte ± 3 mm. 
speldeknop ter vergelijking. 
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Benodigdheden: 300 cc water, 7,5 gr agar, 
2 bananen, 1 klein stukje bakkersgist. 
Indien de agar in stengelvorm, dan eerst enige 
uren weken; bij de veel duurdere agar in 
poedervorm hoeft dat niet. 
Kook water en agar samen op, een minuut of 
twee doorkoken (denk om het snel overkoken 
en aanbrandenl). Gict de vloeistof voor iets 
mccr dan dc helft in gelijke porties in dc klaar-
staande kolven, zodat cr een laagje in elk kolfjc 
komt van ca 1 cm. Laat dit snel stollen in dc 
gootsteen, door water langs de kolven te laten 
lopen. Maak de bananen fijn met een vork (tot 
een brij) en voeg dit toe aan het rcstant agar 
en roer goed dooreen. Is dc ccrst gcgoten laag 
geheel gestold, dan verdeelt men dc (tweede) 
portie agar met banaan gelijk over de vijf 
kolfjes. Vlak voordat deze tweede laag stolt, 
zwenkt men de kolfjes voorzichtig om, zodat 
een randjc van 1 tot 2 cm hoogte aan de bin-
nenwand van dc kolfjes komt. Hicrin zetten 
de vliegen nl. bij voorkeur hun eieren af. 
Is ook deze agar gestold, dan druppclt men wat 
gistoplossing op de agar (knikkertjes gist op-
lossen in een derde kopje water) . Even om-
zwenken, opdat het gehele oppervlak nat wordt. 
Met een schoon doekje of wattenprop wordt 
het condenswater van de wanden afgeveegd en 
ccn klein los wattenpropje (liefst zgn. vettc 
watten) en eventueel een reepje filtrecrpapier 
tot de agar rcikend er bij gedaan. De watten-
prop dient als brocdplaats, het filtrecrpapier 
voor het overtollige vocht. Na de vliegen in de 
kolf te hebben gestopt, moct men die sluiten 
met een luchtige prop watten. De kolven zette 
men op een warme plaats, ca 22—24 gr. C, 
doch vermijde bodemwarmte en voile zon, daar 
dit condenswater van de wanden geeft, waarin 
de vliegen meestal een jammerlijk eindc vinden, 
of een ongewenste voedselomzetting volgt. 
Recept II, van het Genetisch Instituut, Utrecht. 
Benodigdheden: 250 en 75—100 cc water, 2,5 gr. 
agar, 50 gr. maismeel, 25 gr. suiker, 3 gr. gist-
poeder (verkrijgbaar bij apotheek, doch tamelijk 
duur), 1 klein stukje gist. 
Kook 250 cc water en agar samen. Maismeel, 
suiker en gistpoeder worden in 75—100 cc water 
aangeroerd en bij de kokende agar gevoegd. 
Men giet nu in eenmaal de voedingsbodem uit 
in vier flcsjes. De rest verder als boven. In 
plaats van maismeel is ook tarwegries of haver-
mout te gebruiken, doch maismeel is het beste, 
terwijl closctpapier in plaats van filtrecrpapier 
kan dienen. Eventueel geeft men een schcutjc 
azijn en wat kruimcltjcs gist voor de ouder-
dicren of later voor de jonge vliegen erbij. 
Heeft men geen vliegen voorradig, dan legt 
men in huis bij een raam of in de buurt van een 
deur wat rottend fruit; eventueel kan het ook 
buiten op een beschutte plaats. Spoedig zal men 
de kleine, geelbruine vliegjes ontdekken, of dc 
larven, en we met een glazen potje en een 
wattenprop kunnen vangen, waarna men ze in 
hoeveelhcden van tien tot vijf tig in dc kweek-
kolven overbrengt, hierbij de bodem van de kolf 
omhoog en schuin naar een lichtbron kerend. 
Een technische vangmethodc is als volgt: neem 
een jampot of haringpot en hang in de opening 
een van papier gemaakt trechtertjc met een 

Fig. 2. Eieren van Drosophila melanogaster. 
Ware groolte 0.5 tot 1 mm. 

Fig. 3. Larven van Drosophila melanogaster. 
Ware grootte 2 tot 5 mm. 

Fig. 4. Cocons van Drosophila melanogaser. 
Ware groolte ± 3 mm. 

Foto's: Ir. R. A. H. Legro. 
Cliche's ter beschikking gesteltl 
door Hel Aquarium. 
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zeer nauw uitcinde (2—4 mm). Lijm dc filter-
rand met Velpon vast aan dc potrand. Indien 
cr Drosophila's op het in dc pot aanwezigc 
rotte fruit zitten, vervangt men snel het filter 
door een doekje. Knip hicrin een gat, waarin 
de kweckkolfopening past en keer de bodem 
van de kweekkolf naar het licht. In het geval 
men van de ene kolf in dc andere overenten wil, 
dan doet men als volgt: Keer oude en nieuwe 
kolf met de bodem schuin naar een lichtbron of 
raam. Verwijder de wattenprop en keer snel 
de kolf met vliegen om, daarbij de openingen 
op elkaar houdend. Het is vcrbluffend, hoe 
netjes de beestjes verhuizen! Men kan er heel 
leuk mee spclen! Doch vergeet niet de watten-

Dc term ..Northern Ontario" zal in Nederland 
enige verwarring stichtcn. Dit gebied omvat 
alles, wat gelegen is boven de parallel van Lake 
Huron tussen Quebec en Manitoba. De streek. 
waar dit artikel over handclt, is het Blind River 
Uranium gebied aan dc noordclijkc oever van 
Lake Huron, halverwege de stcden Sault Ste. 
Marie en Sudbury. 
Het ..Noordclijk" Ontario bestaat uit een enorm 
bos; het is een heuvelachtig gebied met duizen-
den meren en rotsen. Farming is hier onmogelijk, 
behalve daar, waar klciafzettingen op oude 
meerbodems dc steenachtige arme gronden en 
rotsen bedekken. Dit kunnen grote gebieden 
zijn, zoals de ,,Claybclt" halverwege Lake 
Huron en de Hudsonbaai. Het grootste gedeelte 
van North Ontario is echter alleen gocd voor 
natuurlijke producten zoals bont. hout en ertsen. 
Dit gebied wordt feitclijk ongemoeid gelatcn; 
het bos brandt af, groeit weer op en stcrft na-
genoeg zonder inmenging van dc mens. Wordt 
het leeggekapt, dan moet het weer uit zichzelf 
opgroeien. 
De arme gronden worden in beslag genomen 
door naaldbomen. maar na een bosbrand zijn 
het gewoonlijk de populicr en de witte berk, 
die ovcrheersen. Er zijn ontzaglijk veel witte 
berken en populieren. 
In het milderc zuiden groeien op de rijkere 
gronden de ..Hardwoods". De boomsoorten zijn 
hier: Gele berken, Eiken, Esdoorns, e.d. De 
ondcrgroei bestaat uit zaailingcn, die echter 
nooit opgroeien, omdat vogels en zoogdieren 
in de winter de knoppen ervan opcten. Dc moe-
rassen zijn bedekt met kniehogc, taaie struiken. 
Gagel en Labradortea. Larix en dc speervormigc 
„Black Spruce" zijn de bomen, die zich daar 
thuisvoclen. Struikelzen groeien in de moc-
rassen met een harde bodem. In de bossen, waar 
veel meren, mocrassen en beken voorkomen en 
waar horden insecten leven, kan men verwach-
ten, dat de amphibienwereld zeer uitgebrcid is. 
Reeds vroeg in het voorjaar begint daar het 

prop er weer op te doen, anders kunt U ,,dag, 
vlieg" zeggen. 
P.S. De praktijk wijst uit dat watten of filtrecr-
papier voor verpopping niet bijster geschikt 
zijn: door vochtopname uit de vocdingsbodem 
zakt het materiaal in elkaar en vormt een brij 
met dc vocdingsbodem, waardoor de poppen 
letterlijk begraven worden en niet meer uit-
komen, hetgeen opbrengst-verlies bctckent. 
Thans bezig ik houten etiketjes en de maden 
maken er goed gcbruik van. Een dotje houtwol 
of een enkele houtkrul (hout schaven) zal m.i. 
eveneens een beter resultaat geven dan de ecrst-
genocmde stoffen. 

(Overgenomen uit Het Aquarium) 

machtige ..springpeeper" koor. Deze Hyla 
crucifer W i c d is een klein boomkikkertje, 
..groot" twee tot drie cm, bruin gekleurd, met 
wat donkere strepen in de vorm van een X op 
de rug. Nauwelijks is het ijs uit het water vcr-
dwenen. of de eerste Hyla's beginnen reeds tc 
zingen. Zelfs lichte nachtvorst kan hen niet 
weerhouden; bij zacht weer zwelt het gezang 
echter aan tot een machtig geluid. Ofschoon elk 
individu slechts een eindcloos „piep" voort-
brengt, kan men, wanneer men dichterbij komt, 
dit schrille, hoge geluid maar moeilijk ver-
dragen. Het penctrerendc gepiep, soms langer 
aangehouden en dan vibrcrend, pijnigt dc 
trommelvliczen en het overstcmt zelfs het geratel 
van een trein. Enige honderden crucifers bij 
elkaar zijn over ruim achthondcrd meter tc 
horen. 
Men zou kunnen verwachtcn, dat het gemakke-
lijk is een groot aantal van deze kikkers tc 
vangen en op te zenden. Wel , na een maand 
ving ik de eerste, na er elke avond op uit tc 
zijn geweest. Deze dicrtjes verstaan de kunst 
zich doodstil te houden, terwijl ze niet van hun 
omgeving te onderscheiden zijn. Wanneer je ze 
op een paar meter nadert zwijgen ze. Ik heb 
gerend van de enc plaats naar de ander, ik heb 
rondgeslopen en urenlang onbeweeglijk gestaan, 
maar de crucifer was net zo stil. Draaide je jc 
echter om, dan begon het tergend gepiep weer. 
Na enige dagen dacht ik verstandig te zijn 
door de eieren tc gaan verzamelen. Ik be-
steedde cr een hcic Zondagmiddag aan en 
vond er slechts zeven. Ze zijn stuk voor stuk 
vastgehecht aan de bruine, overjarige gras-
halmen op ondergelopen stukken land, waar 
de „springpeepers" de voorkeur aan schijnen 
te geven. Ik vond ze nooit in sphagnummoc-
rassen. De eieren zijn niet groter dan twee mm. 
en per kikkcr worden er acht tot ncgenhonderd 
afgezet, volgens L o g i e r. Later trachtte ik dc 
larven te verzamelen. Ze zijn 6 mm lang en na 
een maand 10 mm. U begrijpt, dat het monniken-

H. G. O. van Wijngaarden, Medicine Hat (Alta), Canada: 

Veldwaarnemingen aan enige reptielen en amphibien 
in Nothern Ontario. Canada 
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werk is ze tc verzamelen, temeer daar dc larven 
zeer schuw en individualistisch zijn en je ze 
alleen zien kan als ze boven je blote voeten 
zwemmen. De larven kunnen tot 33 mm groot 
worden, maar lang voor die tijd waren mijn 
poelen uitgedroogd. Het duurt ongeveer drie 
maanden eer de metamorphose plaats vindt. 
Enige maanden lang zijn de kikkers half aqua-
tiel. daar de bomen pas half Mei in blad 
komen en het ijs ongeveer half April ver-
dwijnt. Zodoende zijn ze wel aangewezen op 
het water, temeer daar het in Juni nog kan 
sneeuwen en vriezen. De bomen lijden er niet 
onder, maar het moct wel onaangenaam voor 
de kikkers zijn. 
Eind Juni kon ik zestien C? exemplaren vangen 
in de avonden van een onweersperiode. Door 
zorgvuldig te zoeken en het nabootsen van het 
geluid kan men ze betrekkelijk gemakkelijk 
vangen in lage elzenstruiken. Spoedig daarop 
kwam echter een droge tijd en ze lietcn zich 
niet meer horen en zien. Doordat alle poelen 
uitdroogden misluktc het jonge broed in het 
gebied, waar ik was. volkomen. 
Dc zestien exemplaren. die ik ving, hield ik 
ongeveer twee maanden lang in twee stopflessen. 
Op de bodem van de flesscn legde ik wat 
sphagnum om de omgeving vochtig te houden. 
terwijl ik als klimgelegenhcid enkele bebla-
derde takken aanbracht. Ik voederde met een 
klein soort stalvliegen. Ondanks dc kleine 
accommodatic was de honger nauwelijks te stil-
len; het dagelijks rantsocn was ongeveer hon-
derd vliegen, waarvan er s morgens geen 
enkele meer van was terug te vinden. Plotseling 
waren echter al mijn kikkers lusteloos en dc 
volgende dag waren er enige dood. Daar dc 
flessen gebruikt waren voor het winnen van 
csdoornsap, dacht ik aanvankelijk, dat dc 
achtcrgebleven suiker de boosdoener was, hoe-
wel ik ook de mogelijkhcid in het oog hield, 
dat de wilde kerscnbladeren, die ik gcbruiktc 
als klimgelegenhcid, omdat ze zo lang vers 
bleven, de oorzaak van de narigheid waren. 
Om zekcrhcid te krijgen spoelde ik de flessen 
gocd uit en gebruikte eikenbladeren. De over-
gebleven kikkers gaf ik een lauwwarm bad — 
hetgeen over het algemeen wonderen verricht 
in de tcrrariumkundc — en hcrhaalde dit enige 
maien in de loop van de dag. Dezelfde nacht 
waren ze weer druk aan het jagen. Na verloop 
van een week herhaalde ik het experiment. Dc 
eikenbladeren werden verwijderd en verse wilde 
kerscnbladeren er voor in de plaats gezet. En 
inderdaad, na weer een periode van twee weken 
hcrhaalden zich de bovengenoemde vcrschijn-
sclen: lusteloosheid, gevolgd door een massale 
sterke. Deze verschijnselen traden op tegen dc 
tijd. dat de kerscnbladeren verwelkten. Na enige 
lauwwarmc baden ..kikkerden" de nog over-
gcbleven vorsen weer op en sindsdien ge-
bruikte ik takken van elzen, die iedere dag 
ververst werden tot de dag, dat ik de dieren 
verzond. Ze waren uitermate levendig en de 
vraatzucht was evenredig. Helaas ontsnapten 
cr drie; ze zijn zo klein en vlug, dat het een 
toer was ze in het verzendblikje tc krijgen. 
Naderhand ving ik nog een Q; dit stierf echter 
zonder eten te hebben aangenomen, waarschijn-

lijk omdat ik het hield bij enige landsalamanders. 
Merkwaardig genoeg was ze vol met cicren, 
hoewel het pas Augustus was. 
Verleden jaar was ik in een landmctersconipany 
in het befaamdc, nieuw te ontwikkelen uranium-
gebied van Blind River. Dag en nacht was ik 
in het bos en ik zag deze kleine kikkers gere-
geld in de hardwoods, vrij ver van dc moe-
rasscn. Het meest zag ik jonge exemplaren en 
9 9 . die tussen de afgevallen bladeren scharrcl-
den. Volgens L o g i e r in „ T H E FROGS, 
T O A D S A N D SALAMANDERS O F 
EASTERN C A N A D A" schijnen ze zich alleen 
op te houden op de grond, in lage struiken en 
hoge planten. 
In het voorjaar, als de ,,peepers" in hun poclen 
zijn, kan men ze vrij dicht benadcren, vooral 
als het drassig. ondergclopen land is. In een 
permanente poel met een onondcrbroken water-
oppervlak zwijgen ze echter onmiddellijk zodra 
het water beroerd wordt en ze blijven zwijgen. 
onverschillig hoe lang jc daar als een standbeeld 
staat. Hun favoriete plaats is echter die, waar 
graspollen uit het water opsteken. 
Een tweede amphibie met een penetrerend ge-
luid is de Amerikaanse rugstrceppad, Bufo 
terrcstris amcricanus H o 1 b r o o k. Nadat de 
eieren in snoeren afgezet zijn fluiten ze een 
hoge, langgerekte. vibrcrende toon, waarneem-
baar over 500 m. Hoewel ze somtijds gczcllig 
bij elkaar in een mocras zitten en elkaar ant-
woorden, zijn ze toch min of meer individua-
listisch. Ze zijn hier net zo algemeen als de 
Nederlandse gewone pad. Bufo Bufo L. en ze 
komen op vrijwel dezelfde plaatsen voor. d.w.z. 
je kunt ze overal vinden, zowel in de vochtige 
als in de droge gebieden, 's nachts zowel als 
overdag. Soms kunnen ze zeer groot worden: 
ik zag er een, die zeker 12 cm haalde. Ge-
woonlijk zijn ze echter ± 7 cm. Zc beginnen 
wat later te fluiten dan dc Hyla crucifer, maar 
ecrder dan dc Bullfrog, Rana catcsbciana 
S h a w . 
Dc Bullfrog, die ik hier voor het eerst zag, is 
een bchoorlijke hoeveelheid kikker. Hij kan 
18 cm groot worden en zijn zware basgcluid is 
over een grote afstand tc horen. Het is typisch 
een kikkcr van de wijdc Canadcsc mocrassen en 
meren. Bullfrogs zijn bijzonder vraatzuchtig en 
kannibalistisch. De larven zijn zeer groot; ik mat 
er een, die 16 cm was. Ze hebben twee jaar 
nodig om volwassen tc worden. Dc gemetamor-
fosccrdc kikkcr is ongeveer zo groot als de 
bruine kikker, Rana temporaria, ± 5 cm. 
Er zijn nog andere Ranidae ter grootte van een 
flinke, Hollandse kikkcr en het zijn net zulke 
onbesuisde springers. Al deze ' dieren hebben 
gemeen, dat zc geweldig schuw zijn en zich 
alleen maar vertonen in de parabool van hun 
sprong in het water. 
Alleen de woodfrog, Rana sylvatica L e c o n t c 
is wat kleiner en lijkt veel op de Hollandse 
landkikker, Rana arvalis. Hij is te vinden bij 
de ijskoude kreekjes, die van steen tot steen 
vallen. 
Een der mooiste kikkers is wel Hyla versicolor 
versicolor L c c o n t e. Hij is mosgroen met 
enkele donkergroene vlekken op de rug en ge-
tijgerde achterpoten. De binnenkant van dc 
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achterpoten en het gedeelte van de dijen is hel-
oranje. De eerste keer zag ik dit diertje onder 
een houtstapel. Ik dacht — temeer door de 
vindplaats — dat het een pad was, ook omdat 
hij gedrongen van bouw is en een korrelige 
huid heeft. Ik had toen echter geen tijd het 
bcestje nader te bestuderen. Later ving ik er 
s nachts een, die van de enc boom op dc 

andere sprong en met een hevige klets op een 
blad belanddc. Automatisch greep ik er naar en 
het bleek tot mijn verbazing een oude bekende 
te zijn. Een bezwaar is. dat er in Canada zoveel 
bomen zijn. dat ze nogal moeilijk te vinden 
zijn, maar als je ze eens gezien hebt kun jc ze zo 
nu en dan wel eens doodstil op een boomstronk 
of blad, kunstig gecamoufleerd, zien zitten. 
Dc salamanderwereld is niet erg interessant. Er 
werd gezegd, dat — in de streek waar ik was — 
Nccturus maculosus maculosus R a f i n c s q u e 
voorkwam in een bepaalde rivier. Dit dier, dal 
45 cm groot kan worden, heeft uitwendigc 
kieuwen en het maakt zich in Zuid Ontario 
onbemind, doordat het zich geregeld door hen-
gelaars laat vangen. Bovengenoemde salamander 
is, evenals Triturus viridescens viridescens 
R a f i n c s q u e , geheel aquaticl. Van de vrij 
grote groep van landsalamanders zag ik vaak 
de vcrtegenwoordigers. Ze zijn vaak te vinden 
onder rottende stammen en in vermolmde boom-
stronken. Sommige soorten leggen hun eieren 
in hun hoi, terwijl andere het water voor dit 
doeleinde gebruiken. Ze leiden een zeer ver-
borgen leven en vertonen zich niet vrijwillig 
buiten hun hoi, zelfs niet bij regenwecr. Ze 
hebben een zeer lange staart en zijn uitermate 
vlug. 

De soort Plethodon cinereus cinereus G r e e n 
is zeer slank en heeft een staart, die langer is 
dan het lichaam. De eerste keer dat ik dit dier 
zag dacht ik, dat het een boomwortel was door 
de roodgelc kleur op de rug. Hun korte pootjes 
stellen ze in staat zeer snel voort te bewegen; 
belangwekkend zijn zc slechts door hun rariteit. 
Ik heb getracht er enige op te zenden, maar ze 
kwamen dood aan. Als terrariumdieren zijn ze 
niet aan te bevelen, terwijl het zoeken een moei-
zame taak is, doordat men boomstronken moet 
omdraaien en in rottende stronken moet zoeken. 
Nee, dan de slangen. Sommige soorten zijn 
zeer fraai gekleurd. De meest voorkomende is 
wel de Gartersnake (kousebandslang) Tham-
nophis. Deze kan, spcciaal na een vervelling, een 
juweel voor het terrarium zijn. Over de rug 
van het dier loopt een witte streep, en een 
bruine aan weerszijden evenwijdig hieraan. Dc 
zijkanten zijn geel, met vaak een roodachtig 
doorschemerende huid vlak achter de kop. De 
rode tong met zwarte punten geeft een zeer 
levendige indruk. In het bos — vroeg in het 
voorjaar — heb ik er vijf geteld, die op een 
heuveltop verstijfd op de grond lagen. Deze 
heuvcltop was de enige in de omtrek, die de 
dag tevoren vrij van sneeuw was gekomen. Het 
weer was ook niet wat je noemt: een regen-
achtige dag, met het kwik niet hoger dan 6° C. 
Ook laat in de herfst heb ik er een gezien, ter-
wijl het sneeuwde nota bene. Meer dingen zijn 
hier trouwens vrecmd: met een drie voet hoge 
snceuwlaag, maar met een warme zon, kun je 

zo nu en dan een vlinder zien vliegen (gelijkend 
op grote vossen en rouwmantels). 
Toen enige weken alles vrij van sneeuw was, 
heb ik zeker wel een hondcrd slangen geteld, 
die elkaar met grote snelhcid najaagden op dc 
reeds zeer droge en warme zuidelijke hellingen. 
De reden van deze concentraties is, dat de rest 
van het bos bedekt is met een laag water of 
nog zeer vochtig en koud is. Later, in de droge 
tijd, ziet men ze uitsluitend op vochtige plaat-
sen, waar hun hoofdvoedsel, de kikker, zich 
moet ophouden. In 1954 ving ik op een farm 
iedere dag een slang op de plaats. waar dc 
melkbussen gereinigd werden, waar het dus 
zeer vochtig was. Na tien slangen hield dc 
toevoer op. Sommige sticrven op weg naar 
Nederland. Thamnophis is soms bijterig als hij 
gevangen wordt, net als de ringslang. maar 
vaak komt dit toch niet voor. 
Natuurlijk worden zc hier ook hevig vervolgd 
en een afgehakte kop is een goede daad, die 
wijd en zijd verteld moet worden. 
Een verborgen leven leidt de „red-bcllicd snake". 
Storeria occipitomaculata S t o r e r, die hier 
..coppcrsnake" genoemd wordt. Dczc naam 
vcrwekte bij de importdienst enige consternatie; 
hij lijkt zo verdacht veel op ..copperhead", 
een vrij giftige slang uit de Zuidelijke staten. 
Uit de doos kwam echter een slangetje zo groot 
als de hazelworm en even onschuldig. Zijn 
voedsel bestaat uit wormen en insecten. Uiter-
lijk lijkt hij ook wat op de hazelworm; de buik 
is echter koperklcurig en bedekt met brede 
schilden, terwijl de staart korter is. 
De kop is vrij klein met een kleine bek. Men 
kan hem aantreffen onder opgeslagen planken 
en onder stenen. Slechts een enkele maal ziet 
men ze op de grond. Ze houden van vochtige 
plaatsen en schijnen de voorkeur te geven aan 
het verblijf op de boerderijen. Mijn baas ver-
telde tenminste — en zijn waarnemingen zijn 
bctrouwbaar — dat hij zc nog nooit diep in 
het bos had aangetroffen. Ikzelf heb er daar 
een gevonden, die echter platgewalst was door 
een bulldozer, maar dat was dan ook de enige. 
Misschien zijn er minder wormen in het bos 
dan op dc farms? 

Dc levenswijze van deze Storeria is dus onge-
veer hetzelfde als die van dc hazelworm en 
daar de laatste niet erg aan tc bevelen is voor 
het terrarium, zie ik geen reden om een hoop 
geld uit te geven om deze dieren voor mijn 
terrarium aan te schaffen. De heer J. J. Cock 
had echter goede ervaringen met de U.S.A.-
vertegenwoordigers. 
Het pronkstuk voor het terrarium zou de „Grass 
snake", Opheodrys vernalis moeten zijn. Met 
bloedend hart heb ik er twee dc vrijheid moeten 
geven, omdat we tc ver van een postkantoor 
vcrwijderd waren om ze te kunnen verzenden. 
In de streek waar ik was komen zc niet veel 
voor. Deze vrij kleine slang is zo prachtig groen 
gekleurd, dat je niet kunt nalaten hem te van-
gen. De buik is witachtig of gelig en de rug 
en zijden zijn groen met een tintjc geel erin. 
De groene kleur is veel frisser dan die van de 
smaragdhagedis. De slang voelt zacht en flu-
welig aan. Ze schijnen zich te voeden met de 
krekels en sprinkhanen, die in groten getale 
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op de droge heuvcls voorkomen. 
Een andere slang, echter veel forser — wc 
zagen ze van anderhalve meter — is de ,.hard-
wood rattle snake", Lampropeltis triangulum. 
hier vaak „milksnake" genoemd (ze zuigen de 
uiers van de kocien lceg, you know!). Ze schij-
nen licht giftig tc zijn en zijn te hcrkennen aan 
een doom op hun lange, dunne staart, die sid-
dert op de manier van een echte ratelslang. 
Deze „ratel" is echter niet sterk ontwikkeld. 
De slang is niet lclijk om te zien en is vrij slank. 
Zc heeft grote bruine onregclmatig gevormde 
blokken, die gescheiden zijn door grillige gclc 
strepen. Een waarschuwende kleur! Ik had ten-
minste niet de mocd om hem op te pakken. hoe-
wel men beweerdc, dat in deze streek van 
Canada geen giftige slangen voorkwamen. Bij 
navraag kreeg ik de naam ,,hardwood rattle-
snake", waarschijnlijk een lokale naam. ' ) 
Dc echte ratelslang. Crotalus, zag ik in Parry 
Sound. Hij haptc wocdend naar dc stok, waar-
mee hij geplaagd werd en liet er zowaar enigc 
druppels gif op achter, zo klein als hij was 
( ± 20 cm). Ik kan me bcgrijpen, dat dczc 
slangen gevreesd zijn, want het dier hield dc 
stok een lange tijd vast, zodat er ruimschoots 
tijd is het gif te injecteren; het grijpen van dc 
stok was zeer goed voelbaar. 
Schildpadden zijn hier ook in diverse maten en 
soorten. De grootste, de ,,Snapper", Chelydra 
serpentina is groenig en mijn baas vertelde, dat 
hij eens een exemplaar van 75 cm gevangen 
had. Zoals de Engelse naam reeds zegt, kan 
hij een behoorlijkc kracht met zijn kaken ont-
wikkelen. Hij is in staat zich geducht te ver-
dedigen en daarbij stukken uit jc hand te happen. 
De enige moerasschildpad, die ik zag, wordt dc 
..Painted Turtle" genoemd. Deze was ongeveer 
20 cm lang, zwart van kleur met zeer leven-
digc rode vlekken op het plastron. Zeer snel 
trachtte hij naar zijn belagcr tc happen. Dc 

J. J. Cock, Monnikendam: 

Een eier-rovende 

Al lang had ik het verlangen gckoesterd eens 
padhagedissen in mijn bezit te krijgen en in 
mijn terrarium te verzorgen, toen — het zal 
ongeveer twee jaar geleden zijn — de heren 
Delleman en Wijffels mij uit hun importen een 
prachtig paartje uit Californie konden ver-
schaffen: Phrynosoma platyrhinos G i r a r d . 
Ik was er zeer mee in mijn schik. De vreugde 
was echter maar van korte duur en, om het 
maar direct te vcrtellen, mijn pogingen om de 
dieren in het leven te houden zijn op een mis-
lukking uitgelopen. 
De omstandigheden waren ook niet zo gunstig, 
want het wijfje bleek drachtig te zijn. Enige 
dagen nadat ik dc hagedissen in mijn terrarium 
had losgelaten, legde het dier vlak voor de 
voorruit, zodat ik het goed kon zien, een ei, 
een ongelooflijk groot ei voor zo'n kleine 

onderkaak was voorzien van een naar boven 
gekroonde haak, zodat ik er maar vanaf zag 
de potcntic ervan te onderzoeken. Het zijn 
schuwe waterdieren, die men moeilijk te zien 
krijgt. 
De dingen hier in Canada liggen niet zo een-
voudig als in Nederland. Als je daar hage-
dissen wilt vangen, ga je naar de heide of naar 
de duinen. Voor ringslangen kijk je uit naar 
een zanderige plek met water in de nabijheid. 
Om kikkers te krijgen wandel je langs de sloot-
kant en als het helemaal te erg wordt raadplecg 
je de hcrpetogeografische kaartjes van Lacerta. 
De enige mogelijkheid om in Canada dieren tc 
vangen is het ondcrnemen van een zwerftocht. 
In Northern Ontario is de natuur door en bij 
elkaar. Op een middag passeer jc al lopende: 
moerassen, meren, rotsen en bossen. Hier kun 
je een slang oppikken en daar een kikkcr. Maar 
in het algemeen kun jc niet zeggen: vandaag ga 
ik een aantal springpeepers vangen. Daarbij 
komt, dat je 's zomers — wegens het grote 
brandgevaar — een vergunning nodig hebt 
om je op de Gouverncmentsterreinen op te hou-
den. W a a r wegen zijn, is civilisatic en dat is 
dus ook niet de meest aangewezen plaats om 
achter je dieren aan te gaan. 2 ) Wandelpaadjes 
zijn hier niet. Maar toch is hier, individueel, 
nog heel wat te beleven. 

1) De slangen van het geslacht Lampropeltis zijn 
niet qiilig. Bij sterke emotie komt de harde staart 
van deze dieren in heftige beweging, waarbij zij in 
een snel tempo de grond raakt. Het hierdoor ver-
oorzaakle geluid lijkt wel iets op dat van Cro-
talus. Red. 
2) Waar gronden in cultuur gebracht worden, ziet 
men vaak een gedeelte van de oorspronkelijke her-
petofauna verdwijnen, terwijl sommige culluurvolgende 
soorten zeer in aantal toenemen. Als vangst- en ob-
servatieterrein blijven zulke gronden vaak nog heel 
geschikt. In Zuid-Europa wordt dit door de muur-
hagedissen bijvoorbeeld zeer duidelijk gedemon-
streerd. Red. 

Balearenhagedis 

hagedis. Het was zo groot en zo dik als een 
flinke witte boon. 
Het ei lag nog maar nauwelijks in het zand of 
een grote zwarte Balearenhagedis, die waar-
schijnlijk op de loer gelegen had, schoot er op 
af, nam het ei in zijn bek en ging cr mee van 
door. Dc padhagedis bleef rustig op haar plaats 
zitten en deponecrdc een tweede ei. even groot 
als het vorige. Opnieuw verschcen de zwarte 
hagedis en greep bliksemsnel het ei om zich 
ook hiermce uit dc voeten te maken. Klaar-
blijkclijk had het dier aan een ei voor het ont-
bijt niet genoeg. 
Deze eier-roof was voor mij een geheel nieuwe 
ervaring. We l had ik gehoord van eier-ctende 
slangen en waranen. maar dat kleine hagedis-
sen zich aan eieren te goed doen en bij machte 
zijn zulke grote voorwerpen in hun bek te 
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nemen en ermec van door te gaan, was voor 
mij een openbaring. Nu zijn Balearenhagcdissen 
(dit was Lacerta pityusensis maluqucrorum 
M e r t e n s ) alleseters; ook zoete vruchten en 
zelfs pudding eten ze. Aan hun menu kan dus 
nog een schotel worden tocgevoegd: Eieren! 

J. Post, Tilburg: 

Een geboorte van 
Lacerta vivipara 

Wij hebben in Brabant veel gelegenheid de 
Kleine of Levendbarende hagedis, Laccrta 
vivipara J a c q u i n, in de vrije natuur te ob-
serveren. Het diertje komt hier op allerlei soort 
terrein voor, van hoog en droog tot moerassig, 
terwijl dc populntiedichtheid ervan aanzienlijk 
groter lijkt, en op veel plaatsen ongctwijfeld 
ook is, dan van Lacerta agilis L i n n e elders 
in ons land. Bovendien is de Levendbarende 
hagedis in mindere mate dan de Zandhagedis 
gevoelig voor cultivering van het gebied, waar-
in hij voorkomt. 
In mijn buitenterrarium huizen dan ook steeds 
Kleine hagedissen, die daarin regelmatig tot 
voortplanting komen. 
Op 15 juli 1955 vond ik in het terrarium weer 
een klompje zojuist afgezctte eitjes, waaruit 
echter ditmaal niet, zoals gewoonlijk, vrijwel 
direct dc jongen tevoorschijn kwamen. Ik be-
sloot de eieren uit het terrarium te halen en 
over te brengen naar een koele plaats, in de 
hoop op die wijze het uitkomen van dc eieren 
tc kunnen uitstcllen tot znterdagmiddag 16 juli; 
ik zou het dan zelf kunnen zien gebeuren. Dat 
lukte. Ik vond de eieren terug in dezelfde staat, 
waarin ik ze weggelegd had; elk ei met een 
grote donkere kern, de rest doorzichtig. De 
vliczen om de cicren waren vochtig en kleefden 
aan elkaar. 
Om 14.32 uur bracht ik de cicren buiten in de 
zonneschijn en legde zc op iichtklcurig zand. 
Dc temperatuur van de lucht bedroeg 26 gra-
den C. Tijd om het eierklompje te fotograferen 
was er niet, want voordat de camera ingesteld 
was, verschcen reeds het eerste hngedissen-
kopje (14.34 u., figuur 1). Een halve minuut 
later gingen dc ogen van het jonge hagedisje 
open. Om 14.54 uur werktc het diertje zich wat 
verder los, waarbij het last had van ccn grote 
druppel ei-vloeistof, die aan zijn snuit hing. 
Intussen waren nog twee kopjes uit het eier-
klompje komen stcken (figuur 2) . Negen minu-
ten daarna, om 15.03 uur, maakte het diertje 
zich helemaal vrij en verdween (figurcn 3, 4 
en 5). Alle jongen, op een na, maakten zich in 
dczc drie etappen vrij; het voorlaatstc ging er 
echter direct na de kortc pauze bij het eerste 
ademhnlen van door (figuur 6). 
De pasgeboren jongen waren bruinzwart van 
kleur, waarover een purperachtige glocd lag. 
Zij vertoonden, behalve een dorso-laterale 
streep van lichte vlekjes, geen enkele tekening. 


