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F. 8. Klynstra, Leiden: 

Draco volans 

Dit , tot de familie der A g a m i d a e behorende 
diert je, is wel een zeer bi jzondere hagedis . He t 
is namclijk een haged i s met gro te v leugels . E e n 

soort v leermuis onde r de rept ie len . D e b o u w 
van de v leuge ls is ech te r een geheel andere . Bij 
v lecrmuizen bes taan de v leugels uit een soor t 

Draco volans, rusthouding, ware grootte. Polo: A. d. Nieuwenhuizcn. 
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huidplooi, die door dc botjes van dc voorpoten 
gesteund wordt, terwijl de vleugels van Draco 
volans ook wel gevormd worden door een grote 
huidplooi, doch deze wordt hier door de sterk 
verlengde achtcrste ribben gesteund. 
Zoals u op de foto kunt zien worden de vleugels 
in rust dicht tegen het lichaam aan opgevouwen. 
Zo, met opgevouwen vleugels, rennen de diertjes 
over de stammen en takken boven in hoge 
bomen. Om zich van de ene boom naar de 
andere te bewegen, springt Draco en spreidt 
snel zijn vleugels uit. De vleugels spclen tijdens 
de vlucht dezelfde rol als de vleugels van b.v. 
een zweefvliegtuig, terwijl met de lange staart 
iets bijgestuurd kan worden. Het diertje zeilt 
als het ware door de lucht. maar is niet in staat 
om als een vleermuis rond tc fladderen. 
Het Vliegende Draakje, zoals doze hagedis in 
Indonesie wordt genoemd, is op Java, Sumatra 
en Malakka absoluut geen zeldzame verschtj-
ning en toch wordt het slechts uiterst zelden 
levend geimporteerd. De oorzaak hiervan is te 
zoeken in het feit, dat Draco het vervoer bijna 
nooit ovcrleeft. U kunt zich dan ook ongetwij-
feld mijn grote vcrrassing voorstellen. toen op 
Eerste Kerstdag van het afgelopen jaar Dr. 
Brongersma, thuiskomende van een reis naar 
Malakka, mij een doosje overhandigde, waarin 
zes levende Draco volans bleken tc zitten. 
Dc diertjes werden tijdelijk ter observatie in een 
klein quarantainebakje (40 x 25 x 25 cm) onder-
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Draco volans Cf met grote keelviam, drinkhouding. 
Foto: A, v. d. Nieuwcnhuizen. 

gebracht. waarin een drinkbakje en enige recht-
opstaande stukken kurkschors waren geplaatst. 
Als warmtebron diende een 75 Wat t bureau-
lamp, die op een gazen deksel rustte. Da 
draakjes zagen er zo op het eerste gezicht uit 
als uiterst ranke, donkcrbruinc muurhagedisjes, 
met een eigenwijs breed stomp kopje op een dun 
halsje, waar de huid met plooien omheen hing. 
De totale lengte van dc dicrtjes bedroeg onge-
veer 20 cm. Het waren 4 CC? en 2 9 9 - De 
CfO1 zijn direct tc herkennen aan hun hel gele 
keclwam. De 9 9 bczitten een veel kleinere 
en deze is blauw van kleur. 
Ik verwjvchtte. dat de dicrtjes — uitgedroogd 
door de reis — zich naar het drinkbakje zouden 
spoeden om zich tc laven. Doch niets daarvan. 
Slechts een mannetje viel per ongeluk in het 
water en begon gulzig te drinken. Dit is de 
enige keer, dat ik de draakjes uit een waterbakje 
heb zien drinken. Slechts sproeien met lauw 
water kan de dicrtjes tot drinken brengen. Ze 
likken daarbij niet de druppels van het hout of 
van het glas, doch stcken dc kopjes omhoog en 
slurpen zo dc druppels, die op hun snoet vallen, 
op. De bekende dierenfotograaf A. van den 
Nieuwenhuizen was zo vriendelijk hier een foto 
van tc nemen. De ogen worden tijdens het drin-
ken gesloten. Later konden mijn vrouw en ik 
ook af en toe het drinken van langs takken 
stromend water gadcslaan. doch de eerst 
genoemde wijze van drinken bleef dc meest 
gebruikelijkc. 

Binnen twaalf uur stierf het eerste mannetje, een 
dag later het tweede en binnen een week het 
derde. Ik had weinig hoop het overgcbleven 
drietal in leven te houden, te meer, daar K 1 i n-
g e l h o f f c r (terrariumkunde, 3. Teil, biz. 
159—162, 1957) schrcef, dat slechts een Draco 
het maximaal vier maanden in een terrarium 
had uitgehouden. Toch leek het mij beter de 
dicrtjes in een oerwoudbak van 60 x 30 x 45 cm 
over te brengen. De bak werd vlak naast de 
kachel geplaatst en overdag ieder uur besproeid 
met lauw water. Een 60 Wat t lamp in reflector 
zorgde voor wat stralingswarmte. Het terrarium 
werd zo vochtig gehouden, dat er na elke be-
sproeiing water uit de afvocrpijpjes druppelde. 
Als voeder werden wasmotlarven en pas uit het 
ei gekropen larven van de treksprinkhaan, 
Locusta migratoria. geacccpteerd. De wasmot-
vlinders van Achroea grisella werden echter niet 
gegeten. In tegenstelling tot wat K 1 i n g e 1-
h o f f e r schrijft waren de draakjes bij 25° C. 
absoluut niet traag, wel s ochtends vroeg, wan-
neer de temperatuur onder de 20° C. was ge-
daald. Ter plaatse waar de diertjes gevangen 
waren, een heuvel op Malakka, was de mini-
mum-temperatuur s nachts ongeveer 15° C 
overdag ongeveer 30° C. Ik hicld deze grenzen 
daarom ook aan. 
Na een week waren de draakjes niet langer 
mager te noemen. De kopjes kregen een mooie 
koperoxyde-kleur. Het C7 pronkte voor de 9 9 
met uitgesprcide vleugels en uitklappende gele 
keelwam. Steeds werd de keelwam drie keer 
achter elkaar uttgeklapt, te weten: de eerste 
keer kort (— 0,5 s ec ) , de hierop volgende keer 
lang (— 2 s ec ) , gevolgd door weer een keer 
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kort . D e 9 9 b e a n t w o o r d d e n dit . .gcsignalccr ' 
met het herhaaldel i jk u i tk lappen van hun kortere 
b l a u w e kee lwam, tesamen met t w e e kleine zijdc-
l ingsc grijze huidplooi t jes v a n de keel. Alle drie 
r eagee rden o p het inbrengen v a n een Laccrta 
vivipara doo r tc dre igen met u i tgespre id? 
v leugels . 
E ind februari stierf het laa ts te <J na eerst nog 
voor spoed ig vc rvc ld tc zijn. Bij het vervel lcn 
word t eerst de k o p wit en vervel t , d a a r n a de 
rest v a n het l i chaam. O m de huid los tc krijgen 
worden de v leugels herhaaldel i jk ui tgespreid . 
O o k de beide 9 9 ve rve lden goed. Dc losse 
huidf larden w e r d e n o p g e g c t e n . 
O p 27 m a a r t stierf het eerste 9 - Prof. Stolk 
w a s zo vriendeli jk dc d o o d s o o r z a a k v a n het 
diertje na te g a a n . H e t m a a g d a r m k a n a a l bleek 
geen afwijkingen te ve r tonen . In dc long en 
werden o n t s t e k i n g s h a a r d en en bloeduit Storting en 
gecons ta teerd , zoda t het hier een geval van long-
onts tek ing betrof. 
E ind m a a r t kon ik voo r het eerst een p a a r 
micren v a n g e n . Het enige ove rgeb l even 9 vloog 
met o n g e k e n d e hcvigheid op dit voedse l af. 
H o o g o p de po ten s t a a n d e , met schcef kopje 
en open bek. E l k e d a g krijgt ze nu een dcr t igtal 
of meer mieren, a a n g e v u l d met een of twee 
wasmot l a rven , die ze uit de hand eet. N u , na 
vijf en een ha lve m a a n d , is het diertje nog 
s teeds zeer actief. O v e r d a g s t aa t het te r rar ium. 
als er zon is, v o o r het r a a m . W e l word t dc bak 
d a n met pap ie r gro tendee ls a fgeschermd. daa r 
het d raak je s lechts af en toe, met de vleugels 
uit, g a a t zit ten zonnebaden , m a a r meestal de 
s c h a d u w opzoekt . 
T o t slot moet ik nog twee e igenaa rd ighede n 
vermelden . D e z e dieren nemen namclijk min of 
meer de kleur v a n dc o n d e r g r o n d a a n . Dc kleur 
kan daarbi j va r i e ren v a n licht beigegri js met 
on rcge lma t ige r i n g v o r m i g e v lekken tot zwar t -
bruin toe . 
D e tweede e igenaa rd ighe id is, da t elke vorm 

SUMMARY: Although Draco volans is found frequently 
on Java. Sumatra and Malakka, it is very rarely im-
ported as it can scarcely bear the transport: of the 
six animals the author received in December 105T 
through the kind offices of Dr. BRONGERSMA 
(Leyden) three died in the first week. 
The animals were kept in a terrarium 60 x 30 x -15 cm, 
which, in accordance with the temperatures of the 
place they were lound, was heated between 15 and 
30 ° C The terrarium is sprayed with tepid water 
every hour: the animals like to be sprayed and start 
drinking then: this they do practically only by lilting 
their heads and licking up the drops that fall upo.i 
them: once or twice the water was licked up from 
the branches. 

He t is ons ter ore gekomen , da t enigc leden 
v o o r eigen reken ing en v e r a n t w o o r d i n g dieren 
uit het bu i t en land ge impor t ee r d hebben , terwijl 
zij deden v o o r k o m e n , da t zij n a m e n s „ L a c c r t a " 
impor tec rden . 
D o o r he t niet n a k o m e n v a n hun financiclc ver -

van schuwheid totaal on tbreck t . Ze l f s als ik dc 
ruiten aan de b innenkan t met een wi t te dock 
schoonmaak blijven ze er rus t ig n a a r kijken, 
terwijl zc zelfs o p mijn hand sp r ingen . E v e n m i n 
kon een in dc bak gep laa t s t kameleon de diertjes 
angst ig maken. E e n behande l ing met l a u wc 
slaolic ter vcrde lg ing v a n o p hun l ichaam rond-
krioclende bloedluis v lak na aankoms t ve rmoch t 
hun evenmin te ve ron t rus t cn . 
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Draco volans tijdens de vcrvelling. 
Foto: F. B. Klynstra. 

In contrast with KLINGEL1 lOFFER's opinion, the 
animals were not slow at all in a temperature ol 25 °C. 
Draco sits rarely in the sun, but when it does the 
wings are spread out. The author noticed that the 
colour ol the animals adapted itsell more or less to 
the surroundings. Very remarkable is the fact that 
the animals are not timorous at all. 
They feed on ants {about 30 a day) and larvae of 
Locusta migratoria and ol larvae of the wax-moth 
{about 1 or 2 a day). As mentioned above, three CTCf 
animals died within a few days, the fourth (j died 
after two months, the fifth (Q) after three months 
(obductio: pneumo.iia). The last one (Q) has lived for 
nearly six months and is in very good condition. 

pl ichtingen t cgenovc r degenen , die dc dieren 
vc rzondcn , is dc n a a m v a n „ L a c c r t a " in het 
bui ten land o p crgerli jkc wijze geschaad . 
Dcgcncn , die zich h i c r aa n schuldig maken , zul-
len onmiddcllijk w o r d e n ge royce rd , w a a r v a n in 
Laccr ta melding zal w o r d e n gemaak t . 
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Insectariumkunde 
H. A. L. Menne, 's-Gravenhage: 

Het opkweken van rupsen 

Indien men goed geoutilleerd is, kan het opkwe-
ken van rupsen tot vlinders een buitengewoon 
interessante hobby vormen. Daarbij kan ook 
het fotograferen van de verschillende phasen 
van de metamorphose, indien men een goed 
apparaat bezit waarmee van zeer nabij opnamen 
kunnen worden gemaakt, veel bevrediging 
geven. 
De kasten waarin men kweekt. moeten ruim en 
luchtig zijn en van flinke hoogte; de wanden 
zoveel mogelijk van vliegengaas; de voorkant 
kan uiteraard van glas zijn. Ze moeten gemak-
kelijk schoon te houden zijn — vervuiling geeft 
direct schimmel, fataal voor de kweek — en 
voorzien zijn van een soort lade. Het voedsel 
— afgesncden takken van de juiste voederplant 
— moet vaak vcrverst worden, ook als de 
bladeren maar even slap beginnen te hangen. 
De takken moeten goed schoon zijn en niet 
afkomstig van bomen of struiken die tangs een 
drukke vcrkccrsweg of een stoffig pad staan. 
Men plaatst de kasten natuurlijk niet in de 
brandende zon en ook niet in een koude of 
tochtige ruimte. Plaatsen in een verwarmd ver-
trek is alleen nodig indien men tropische rupsen 
opkweekt. 
Bij het verversen van de bladeren dienen de 
rupsen zo weinig mogelijk aangeraakt te wor-
den. Het is beter de rupsen naar het nieuwe 
blad te laten overwandelen. Ook moet er op 
gelet worden dat het water waarin de takken 
staan, niet bederft. De halzen van de vazen of 
flessen moeten zodanig opgevuld zijn dat de 
rupsen, indien zij gaan rondlopen, niet het water 
kunnen inlopen en verdrinken (dc takken dus 
omwikkelen, met zilverpapier b.v.). 

Rups van de dagpauwoog. Tekening P. den Boer. 

Het is verder nodig rekening te houden met 
de wijze van verpoppen van de diverse soor-
ten. Sommige rupsen hangen zich op aan tak-
ken of heggen. andere verpoppen zich onder 
(droog) mos; vele graven zich in. soms flink 
diep, zodat voor deze in dc kast. tegen de tijd 
dat ze gaan verpoppen, ecu laag aarde of 
turfmolm aanwezig moet zijn. Veel rupsen ma-
ken spinsels of cocons (tussen takken of bla-
deren, tegen wanden, in boomschors of in 
allerlei rommel). Fijne besproeiing van de bla-
deren is soms goed, maar nooit overdadig. De 
atmosfeer in de kasten mag ook niet nat of 
muf zijn. 
W e zullen in de natuur niet zo gemakkelijk 
de eieren der vlinders kunnen vinden. doch 
beter wijfjes met eieren kunnen vangen; het is 
nli beter de rupsen van Jongs af aan op te 
kweken, men loopt dan weinig kans dat de 
rupsen besmet zijn, b.v. met de eieren van de 
sluipwesp. Maar in de meeste gevallen moeten 
we ons natuurlijk verheugen als we de volwas-
sen rupsen opsporen en dc tcleurstelling dat 
later wel eens een sluipwesp in plaats van een 
mooie vlinder uit de pop komt. nemen we maar 
op de koop toe. Het verdient aanbeveling geen 
rupsen mee te nemen die we langs grote ver-
keerswegen vinden want deze dieren hebben 
door het vreten der door de uitlaatgassen der 
motorvocrtuigen of door stofopdwarreling ver-
ontreinigdc bladeren sterk geleden. Over dit 
onderwerp vond ik onlangs een interessant ar-
tikel in ,,De Levende Natuur". Om na te gaan 
of verontreinigde bladeren langs de autowegen 
invloed hebben op het voortbestaan van vlin-
dcrpopulaties. heeft men proeven genomen: van 
enkele vlindersoorten nam men grote aantallen 
eitjes en verdeelde die in twee groepen. dc 
helft der uitgekomen rupsjes werd gevoed met 
door dc auto's bevuilde bladeren en de andere 
helft met gereinigde. De rcsultaten waren ver-
rassend! van de eerstgenoemde groep bracht 
slechts 1 a 10 % der rupsen het tot pop. van 
de tweede groep gemiddeld 50 % en bij bepaalde 
soorten zelfs 78 %. LI is uiteraard geneigd te 
zeggen: de vegetatie langs de wegen vormt 
maar een klein deel van de vegetatie van een 
landschap. In een boslandschap zal de invloed 
onbelangrijk zijn. maar in een polderlandschap 
staan dc bomen in hoofdzaak langs de wegen! 
De soorten van rupsen die zich met boombla-
dercn voeden. verminderen daar sterk. Dit is 
o.a. geconstateerd bij de lindepijlstaartvlinder 
(Mimas tilia, L.) die steeds zeldzamer wordt; 
de rups voedt zich voornamelijk met lindeblad 
en linden staan bijna altijd langs wegen. Men 
maakt dus de gevolgtrekking dat de vegetatie 
langs de verkeerswegen voor diverse vlinder-
populaties geen levenskanscn meer biedt. 
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Onze rupsen groeien bij gocdc verzorging hard 
op. Na hcrhaalde vervellingen tijdens het groei-
Stadium komt het moment van de verpopping. 
Sommige soorten gaan eerst zwcrven, andere 
zitten dagenlang op een rustig plekje. Bij de 
verpopping stropen de rupsen zich de huid af. 
Deze handeling kunnen we eigenlijk alleen dui-
delijk zien (als we er toevallig bij zijn!) bij de 
soorten die zich zichtbaar ophangen, als bij de 
kleine vos of de dagpauwoog. of ook wel bij 
de rupsen die zich vastleggen aan een tak of 
wand (koninginnepage, koolwitjes). Tot de 
rupsen die gaan zwerven, behoren de beerrup-
sen, de koolrupsen en de wilgenhoutrups. Deze 
laatste (Cossus cossus) — een reus onder de 
rupsen, glimmend rood — vormt een uitzonde-
ring op de regel want ze heeft 2 a 3 jaar nodig 
om tot verpopping te komen. Met deze moeten 
we wel oppassen; ze kan alleen in een stalen 
kast gehouden worden. Met haar geweldige 
kaken knaagt ze zich een gat in haar houten 
verblijf. Als ze ontsnapt, zijn uw mcubelen wel-
licht niet veilig! Om zich een rustig hoekje te 
verschaffen om te overwintcren of tc veroop-
pen. bijt ze zich overal doorheen. Ze leeft in 
het inwendige van wilgestammen. waarin zij 
galcrijen boort. doch even goed ook in andere 
bomen als populieren en ciken. Dc forse uil 
die er uit voortkomt, is grijs met zwart ge-
spikkeld. 
W e zullen nu eens zien hoc de vlinder uit de 
pop komt. Hierbij moet terloops even worden 
opgemerkt dat niet alle poppen normaal uit-
komen. De ontwikkeling luistert zo nauw dat 
mislukkingen licht kunnen voorkomen. Soms 
lukt het de vlinder niet om haar omhulsel open 
tc breken en zij sterft dan weldra. Ook ge-
bcurt het wel dat de vlinder niet dadclijk kans 
ziet zich geheel uit de pop tc werken: het ach-
terlijf blijft wel eens vastzitten. Maar door hef-
tig wringen lukt dit tenslottc toch wel. 
Bij de hangende poppen kunnen we het uitko-

Pop van de Kleine Vos. Tekening P. den Boer. 

\\\ 

• 

\ 
\ 

y 
« 

Rups van dc Koninginnepage. Tekening P. den Boer. 

men het best waarnemen en het is merkwaar-
dig hoe de schijnbaar levenloze pop ineens tot 
leven komt. De vlinder zet zich met enorme 
krachtsinspanning uit. De pophuid spant zich 
— voor zover zulks mogelijk is bij het tamelijk 
harde ding. Inderdaad is het een heftige, alle 
krachten eisende worsteling welke de weg moet 
banen naar het nieuwe leven. Op de vaste 
breuknaden scheurt de pop enigszins open en 
dan is er van dc kicuren van de vlindervleugels 
al iets te zien. Dc vlinder blijft nu een moment 
roerloos liggen, als om nieuwe krachten te ver-
zamelen. Dan zet ze zich weer uit en de eerst 
gladliggende. nog zeer kleine vleugels beginnen 
zich door de openingen heen te wringen. Nu 
scheurt mctcen de pop geheel uit elkaar. Ook 
de lange poten komen nu heftig in actie, de 
opengesprongen delen van de kopzijde van het 
omhulsel van zich aftrappend. Met bepaald 
wilde bewegingen slaan de zielige. nog ver-
frommelde vleugeltjes heen en weer. het achter-
lichaam wringt zich wanhopig uit het nog om-
hullende deel van dc pophuid. De vlinder weet 
zich nu in enkele seconden los te rukken, en 
spoedt zich weg van de poprest. als in paniek 
van de plek der gcboorte wegvluchtend! Zc 
zoekt nu een rustig plekje, waar zij. verticaal 
hangend, haar vorming kan voltooien. Als we 
haar daarbij willen heipen, door een takje toe 
te steken, maakt zc daarvan graag gebruik en 
klimt dadelijk omhoog. 
Als we goed kijken. zien we nu de — door 
rustperioden afgcwisselde — pompbewegingen 
van het vlindcrlichaam. De vleugels beginnen 
zich te strekken. waarbij de plooien en kreukcls 
verdwijnen. Af en toe komt de lange tong. in 
een spiraal opgcrold. in beweging, maar trckt 
zich tenslotte samen tot hij vrijwel onzichtbaar 
onder de kop is verborgen. 
Het duurt ongeveer een uur ecr de vleugels op 
de voile grootte zijn en dan worden ze gespreid, 
aanvankclijk voorzichtig. maar dan enige malen 
vlug achter elkaar. Als het zover is. duurt het 
niet lang meer of de kapel fladdert weg. 
De vlinder moct cr voor zorgen dat haar vleu-
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Pop van Koninginnepage. Tekening P. den Boer. 

gels toch zeker binnen een paar uur op de 
voile grootte zijn, nl. voordat dc vleugeladers 
verhard zijn. De vleugel bestaat uit een vlies. 
dat verstevigd wordt door aders — buisjes met 
een harde. stevige chitinewand. De aders nu 
zijn bij een pas uitgekomen vlinder week en 
socpcl. Dan alleen kan zij dc aders vol bloed 
persen. Direct na het verlaten van dc pophuid 
moct de vlinder dus gaan pompen en daarom 
heeft zij zo'n haast. Door het strekken van de 
aderen wordt het vleugelvlics tussen de aderen 
gespannen en op deze wijze kunnen dc vleugels 
de juiste grootte bereiken. De bloedsomloop bij 
de insecten is. zoals bekend. een geheel andere 
dan b.v. bij de zoogdieren: het bloed stroomt 
nl. n!et door gesloten vaten, maar zo maar vrij 
in de lichaamsholte. zodat alle organen worden 
omspoeld. Het aan de rugzijde liggende hart 
houdt het bloed in voortdurendc beweging. In-
sectenbloed is niet rood doch meestal kleurloos 
en in enkele gevallen groen of geclachtig. Onze 
vlinder nu, moet. om de vlcugeladeren op te 
pompen. de druk op het bloed, die onder nor-
male omstandigheden ongeveer gelijk is aan die 
van de omgeving. verhogen. Zulks geschiedt 
door samentrekking van het achterlichaam. 
Tegelijk slikt de vlinder een hoeveelheid lucht 
in, hetgeen eveneens de druk in de lichaamsholte 
vergroot. Geleidelijk begint thans het bloed in 
de aderen door te dringen waardoor deze zich 
gaan strekken. De groei der vleugels is ternau-
wernood zichtbaar voor ons oog. Dc duur van 
dit proces zal daarom ook gcmiddeld wel een 
uur vcrgen. Bij de pages duurt het proces uiter-
aard het lanqst omdat, indien de gehele vleugel 
=il op de vereiste grootte is, de uitsteeksels 
(..zwaluwstaarten ") er nog als verschrompelde 
dingetjes bijhangen! Zou men in dit stadium de 

zwaluwstaarten afknippen, dan zouden de aders 
leeglopen en de vleugels ineenschrompelen tot 
hun oorspronkclijke dwergvorm. Indien de wan-
den van de aderen, en ook de tussenliggende 
vliezen, zich evenwel aan de lucht hebben ver-
hard, is dit gevaar grotendeels geweken en zijn 
de vliegorganen voor het gebruik gereed. 
Zeer eigenaardig is, dat de vlindervleugels en 
ook andere organen van de kapel. reeds in 
aanleg in de rups aanwezig zijn. Ze kunnen 
zich in dc pop zonder meer verder ontwikkelen. 
Hier staat tegenover dat andere organen van 
de rups geheel uitgeschakeld moeten worden 
en in een ombouwproces moeten vervangen 
worden door organen van de toekomstige vlin-
der, als bv. de lange poten, de voelsprieten. 
de roltong, enz. 
De vleugels krijgen hun kleuren pas op het 
laatste ogenblik. Ongeveer twee dagen voor het 
uitkomen zijn die kleuren zichtbaar door de 
pophuid heen. steeds helderder. Dat is dus het 
teken dat de vlinder spoedig de pop zal ver-
breken. (Aangctekend moct worden dat dit 

Jonge pijlstaarlrupsen, kort na de eerste vervelling. 
Tekening P. den Boer. 

laatste lang niet voor alle vlinders geldt: de 
poppen die in de grond verborgen zijn. laten 
door hun dikte zelden kleuren door). 
Het bovenstaandc zal duidelijk maken dat de 
rupsen met de grootste voorzichtigheid behan-
deld moeten worden! Kleine beschadigingen 
van het rupsenlichaam kunnen — voor het ge-
val zij nog in staat zijn zich te verpoppen — 
de geboorte van verminkte vlinders als gevolg 
hebben. 
Vanzelfsprekend moeten ook de vlinders met 
grote zorg gehantcerd worden, waar er immcrs 
heel weinig voor nodig is om haar van haar 
kleurrijke Krister — die voor het leven van de 
vlinder een hoogst belangrijkc rol speelt — tc 
beroven. De gekleurde schubben. die de huid 
der vleugels bedekken, zitten daar maar heel 
losjes op! 

REPTIELEN - AMPMBIEEN 
Importen van terrariumdieren uit alle werelddelen. 

Drs. W. DE ROVER Prijslij.it gaarne op aanvrage, gratis 
Rijfcsstraalweg 124 - Wageningen • Tel. 08370-2267 
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J. Nedermeijer, Amsterdam: 

Een modern Kamerterrarium 

Dc terrariumlicfhebberij is een zeer mooie hob-
by, maar de terraria, die meestal gebruikt wor-
den. laten in vele gevalien nog wel eens iets 
te wensen over. In vele gevallen spreckt men 
over zijn „bak". en dat is dan meestal ook 
maar een bak. Dit hoeft echter helemaal niet 
het geval tc zijn. Wij moeten er voor zorgen. 
vooral wanneer een terrarium in de huiskamer 
staat, dat het geen storend clement in het inte-
rieur is. Daarmede bcreiken wij tevens, dat 
Moeder dc Vrouw ook meer aardigheid krijgt 
;ii onze liefhebberij. 
Laat ik u nu mijn terrarium cens beschrijven. 
Ii; ben er van uitgegaan, dat het een meubclstuk 
moest worden. Na het maken van een paar 
tckeningen is het resultaat geworden zoals de 
foto laat zien. Het meubel bestaat uit gelakt 
cedcrtriplex: het geheel rust maar op vier poten. 
die echter zeer stevig bevestigd zijn in een 
vurenhouten raam, dat de bodem van dc kast 
vormt. De afmetingen van het meubel zijn: 150 
cm lang, 59 cm dicp en 56 cm hoog; de zijkan-
ten zijn schuin gehouden. In het meubel bevindt 
zich de bodembak van 20 cm dicp. Deze rust 
op een houten onderstel, dat los op dc bodem 
van het kastje staat. De bovenbouw, bevestigd 
op de bodembak, is gemaakt van 15 mm alumi-
nium hocklijn; deze is 125 cm hoog, 120 cm 
lang, aan de onderkant 50 cm en aan de boven-
kant -10 cm breed. De schuin gcplaatstc voor-
ruit heeft het voordeel, dat men minder last 
heeft van spiegelingen. terwijl het geheel een 
sicrlijkcr indruk maakt. De achterwand van 
het terrarium bestaat uit een houten raam, 
waarop met horregaas en cement een rotswand 
is aangebracht. 

H?t gehele terrarium is demonteerbaar en kan 
— indien ik nog eens mocht gaan verhuizen — 
zonder breken of slopen uit elkaar genomen 
worden. 
De verlichting bestaat uit 2 T L buizen van 
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25 Wat t en 2 spiegellampen van 60 W a t t voor 
de warmtebestraling. Ook is er nog een bodem-
vcrwarming. die ik als volgt gemaakt heb. In 
de onderkant van dc bodembak zijn twee bui-
zen van 5 cm doorsnede gelast, die onder dc 
bodem 3 a 4 cm uitstcken. Onder de bodem 
is een trommel bevestigd, waarvan de ondcrzijde 
geperforeerd is. In deze trommel bevinden zich 
twee Fohn-elcmenten, met gloeidraden van 40 
Watt , zogcnaamde zwartbranders. De lucht in 
de trommel wordt nu vcrwarmd en stijgt door 
de buizen, die in dc trommel uitmonden naar 
het terrarium, terwijl door de perforatie in de 
trommel steeds verse lucht aangezogen wordt. 
De buizen stcken in het terrarium ongeveer 
10 cm boven de bodemoppcrvlakte uit en zijn 
voorzien van doppen van horregaas en weg-
gewerkt met stenen en stronken. Aan de rech-
terkant bevindt zich een vijvertje van 50 x 40 
cm, waarvan de dieptc oploopt van 4 tot 15 cm; 
het water wordt schoongebouden door een filter 
met luchtpomp. 
In het meubel bevinden zich de transformators 
van dc TL-buizen en een schakelbord voor de 
verlichting en verwarming (zie foto). Naast 
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het schakelbord (op de foto niet zo duidelijk 
zichtbaar, helaas) bevindt zich het electrische 
uurwcrk van een klok. Door middel van een 
microschakelaar is op de as van de kleine wijzer 
een schijf bevestigd, die de TL-buizen op dc 
gewenste tijd aan- en uitschakclt. Deze methode 
werkt prima, zolang u cr maar voor zorgt, dat 
er penningen in de muntmeter aanwezig zijn. 
Toen de foto gemaakt werd was de planten-
groei nog niet erg weelderig: op het ogenblik 
is het echter een waar ocrwoud. 

Dc bewoners van het terrarium zijn: diverse 
soorten muurhagedissen, Anolissen, een groene 
baby-leguaan, een insectenetend slangetje (Sto-
reria dekay) en verder hazelwormen, padden, 
kikkers, salamanders en een paar gecko's, alles 
bij elkaar een zeer beweeglijk troepje, dat mij 
veel plezier verschaft. 
Ik hoop, dat ik met deze beschrijving van mijn 
terrarium cr het mijne toe heb bijgedragen, dat 
de zogenaamde ..bakken" spoedig tot het ver-
leden gaan behoren. 

C. J. Marinkelle. Med. Drs., Utrecht: 

Drie skinkssoorten van Tunesie 

Skinks zijn in Noord-Afrika zeer algemeen voor-
komende dieren. De soort, die het meest aan-
getroffen wordt is Scincus ocellatus, terwijl de 
veel kleinere Scincus tridactylus minder alge-
meen is. Scincus officinalis komt practisch alleen 
in het zuiden voor, doch is daar ook tamelijk 
schaars; men ziet hem slechts zelden. De Hop, 
Upupa epops epops L., blijkt een beter oog tc 
hebben voor dit reptiel, aangezien men de 
resten veelvuldig aantreft rondom de nesten van 
deze fraaie vogel. 
Ondanks het feit, dat Scincus ocellatus algemeen 
voorkomt valt het niet mee deze dieren in 
handen te krijgen. Dc bekende Praagse dieren-
vanger Z d e n e k V o g e l beschrijft in zijn 
fraai geillustreerde boek hoe hij deze dieren in 
de omgeving van Cartago veelvuldig wist te 
verschalken. Hij zou ze in grote aantallen 
tesamen in de gaten van aarden wallen waar-
genomen hebben. Momentecl zijn deze dieren er 
echter schaars, terwijl de heer Besseling, Con-
servator van het Museum voor het Onderwijs te 
Den Haag, die reeds acht achtereenvolgcnde 
jaren deze localiteit bezocht, ook geen melding 
maakt van dergelijke grote hoeveelhcdcn. Boven-
dien mijden skinks het gezelschap van hun 
soortgenoten zoveel mogelijk. Pas gevangen 
skinks, die tesamen worden gebracht, bijten 
elkaar met voorliefde dc betrekkelijk stevig 
vastgehechte staart af en verorberen deze soms 
zelfs. Mijn ervaring is, dat — zelfs in streken 
waar de skink zeer veelvuldig voorkomt — men 
nimmer binnen een omtrek van enkele honderden 
meters meer dan een paartje skinks aantreft. 
Bovendien zag ik slechts een vijftal malen een 
skink in een met gaten bezaaide aarden wal 
vluchten en dit was steeds in het zuiden. 
Indien men door het veld loopt en men onder-
zoekt de oorzaak van ieder gcritsel, dan neemt 
men Scincus ocellatus veelvuldig waar in hopen 
afval en dichte ondergroei. Helaas laat dc aard 
van de meestal zeer stekelige dichte begroeiing 
niet toe de snel verdwenen skink te achterhalen, 
nadat men een glimp van hem heeft waar-
genomen. Men vindt hem trouwens practisch 
nooit terug op dezelfde zojuist beschreven 

plaatsen. Dit pleit voor het feit, dat hij zich 
slechts op een voedselspeurtocht bevond. Naar 
mijn ervaring is de werkelijke verblijfplaats van 
deze skink een kleine spleet onder een grote 
steen. 
Bij voorkeur leeft hij in begroeide of geculti-
veerde streken in de nabijheid van woningen, 
oases of bouwland. Tevergecfs zal men hem in 
de woestijn of in onbegroeide vlakten of steppen 
vinden. Slechts zelden is hij te zien op dc met 
stenen bezaaide bcrghcllingen. In de veel voor-
komende gebieden, die met milliarden stenen 

Scincus s. scincus uit N. Tunesie. 
Foto C. J. Marinkelle. 

64 



bezaaid zijn, is het zoeken een onbegonnen werk. 
Beter lenen zich hiertoe streken, waar de stenen 
spaarzaam aanwezig zijn. Men denke echter niet 
te licht over deze methode om skinks te vangen. 
Men dient minstens vijftig tot honderd zware 
stenen te keren, nadat men eerst uren in de hitte 
naar een geschikt terrein heeft gezocht, alvorens 
men kans heeft een enkele skink aan te treffen. 
Wel vindt men herhaaldelijk plaatsen, welke 
kennelijk door een skink bczocht zijn. Deze 
plaatsen zijn te herkennen aan een vcrzameling 
van enkele tientallen kapotgebeten schalen van 
landslakkcn, afgebeten libellenvleugels en kever-
restcn. Vermoedelijk legt de skink in de onmid-
dcllijke nabijheid van zijn hoi verschcidene 
..eetkamers" aan, aangezien men dergelijke 

plaatsen bijna steeds aantreft bij een bewoonde 
splect. Het hoofdvoedsel van Scincus ocellatus 
is ongetwijfcld de landslak van ± 2 cm mid-
dellijn. Mijn gevangen skinks aten zelfs teer-
schalige mollusken. 
De onder stenen gevonden skinks vluchtten 
steeds onmiddellijk onder naburig liggende 
stenen. Daarom verwijderde ik steeds eerst alle 
omliggendc stenen, wanneer een eenmaal ont-
dekt exemplaar onder een steen geschoten was. 
Daarna legde ik een lap op de grond aan de 
zijde, waar ik de overgebleven steen oplichtte. 
De skink gliptc dan terstond onder de lap en de 
buit was binnen. Nooit zag ik Scincus ocellatus 
in een gat of spleet de grond in verdwijnen. 
Helaas hebben andere skinks en hagedissen deze 
gewoontc wel. Scincus ocellatus is, hoewel snel 
en glad, toch eenvoudig te vangen, indien men 
hem eenmaal onder een steen ontdekt heeft. 
omdat hij nimmer in rechte lijn een grote afstand 
aflegt. 
De grond onder de grote stenen is bijna steeds 

vochtig. Scincus ocellatus haat dan ook droge 
en dorre behuizing. Evenals zijn soortgenoten 
zal men hem ook nimmer in de felle zonneschijn 
aantreffen. 
Gevangen skinks verorberen jonge levende 
gecko's, Discoglossus pictus en hagedissen-
eitjes. Een grote woestijnmuis, ..Merionus" 
genoemd, uit Gabes (Zuid Tunesie). die enige 
soortgenoten en tevens een Zevenslaper (Glis 
glis) — een van de eerst gevonden exemplaren. 
gevonden in Noord-Afrika — vermoordde. liet 
een grote Scincus ocellatus echter met rust. Een 
muurgecko liet echter het leven. 
Scincus officinalis zag ik het meest in de oasen 
rondom Gabes. Deze fraai gestreepte skink leeft 
bij voorkeur in een zeer vochtige omgeving. 

Slechts zelden zag ik hem in de woestijn, die de 
oasen omgeeft. De meeste exemplaren zag ik in 
in het gras, waarmede de boomgaarden om-
zoomd waren. Deze soort is veel sneller dan de 
vorige, rent over grotere afstanden en verdwijnt 
zeer snel in de grond. Omtrent de lecfwijze van 
dit dier ben ik helaas weinig te weten gekomen. 
De bevolking bleek steeds volkomen onbekend 
met het voorkomen van deze skink te zijn en 
toonde steeds dc grootste vcrbazing indien ik dc 
voor hen onbekende dieren voor hun neus ving. 
Dit pleit dus wel voor de verborgen levenswijze. 
Terwijl Scincus ocellatus door armc Bedouinen 
wel eens wordt gegeten, lijkt dit van S. offici-
nalis niet het geval te zijn. Dc parclskink is bij 
inheemse ,,apothekers" soms verkrijgbaar, doch 
officinalis bleek nooit in voorraad te zijn. 
De staart van Scincus officinalis is veel breck-
baarder dan die van S. ocellatus. Hierdoor kon 
ik weinig gave exemplaren bemachtigen. 
Het is absoluut onmogelijk op dierenvangst tc 
gaan in bewoonde streken zonder onmiddcllijk 
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Biotoop van Scincus ollicinales en Acanthodactvlus. Oase van Tozcur, Z. Tunesie. 
Foto C. J. Marinkelle. 
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omringd en gevolgd te worden door een troep 
gillende knapen. Ondanks het feit, dat de een 
de ander door het gooien van hoekige stenen 
tracht te verjagen groeit dit aantal gestadig. 
Het gevolg is niet alleen, dat de meeste dicrer. 
door dit enorme lawaai reeds lang de benen 
hebben genomen, doch bovendien, dat dc hele 
troep zich onmiddellijk op een eenmaal door mij 
ontdekt dier tracht te werpen In de hoop hier-
mede enkele franken te kunnen verdienen. Dit 
alles was niet zo erg, indien men dc mensen 
aan hun verstand had kunnen brengen een 
hagedis nimmer bij dc staart tc pakken. De 
staart blijkt echter een grote aantrekkingskracht 
tc bczitten. Bovendien is dc bevolking bang 
voor ieder dier en blijft dus met de vingers 
liefst zo ver mogelijk van de bek vcrwijderd. 
Hot gevolg was dan ook steeds, dat zelfs een 
reeds door mij gevangen skink of hagedis op 
het allcrlaatstc moment toch nog zijn staart 
afwicrp, doordat een overactieve jongeling 
deze nog net wist te grijpen. Men heeft echter 
meer kans een hagedis tc leren niet rijn staart 
af te werpen dan dc bevolking bij tc brengen 
deze dieren niet bij dit tere lichaamsdeel te 
vatten. 

Als derde en laatste soort: Scincus tridactylus. 
Deze soort is nog snellcr en r.og lastiger te 
verschalkcn dan de hicrvoorgenoemdc skink. 
Men vindt dit dier in geheel Tunesie en Lybie. 
doch het talrijkst in het noorden. De reeds cerde: 
genoemde heer G. A. L. Besscling nam deze 
reptielen zeven jaar geleden bij dozijnen waar 
op dc kleine met gras begroeide veldjcs, gelegen 
tussen dc huizen aan de noordkust van Tunesie. 
die dienen als vuilnisbclt. Vooral in La Marsa. 
La Goulettc en Salamka waren zij talrijk. De 
heer H. Miiller, een zeer actieve Duitser met 
veel interesse en kennis op biologisch gebied 
verzekerde mij, dat de soort algemeen voor-
kwam op het vliegveld van Tunis, alsmede in 
het steppengebied gelegen tussen Ariana en dc 
noordkust van Tunesie. Ondanks intensieve na-
speuringen gelukte het ons (dc hcrcn Bcsseling. 
Miiller en Marinkelle) dit jaar niet ook maar 
een enkel exemplaar te vinden in de boven-
genoemde gebieden. Of dit te wijten is aan dc 
toenemende bevolking en de DDT-bcspuitingen 
is nog een open vraag. 

Hoewel de drietcenskink dus vochtige, be-
groeide streken vcrkicst, vond ik hem ook in de 
weinig begroeide steppen van centraal-, oost- en 
zuidoost-Tunesie, alsmede tussen rui'nes (Utique 
(N. Tunesie), Sbeitla (Centraal-Tunesie) en 
Kasserinc en in droge gebieden nabij Kairouan, 
Sfox en Gabes. 

Een vluchtende drietcenskink in het gras lijkt 
meer te zweven dan te lopen of te kruipen. Zc 
zijn dan ook bijzonder snel uit het oog verdwe-
nen. De dieren, die ik in de steppen zag, hidden 
zich steeds op in de kleine stukjes woestijnmos, 
die men hier veel ziet. Indien men er een ge-
woonte van maakt op deze stukjes begroeiing 
te trappen dan heeft men kans. dat men een 
drieteenskinkje te voorschijn ziet komen. In 

korte tijd weten ze echter steeds ergens een 
gaatje in de grond te vinden, waarin ze dan 
voorgoed verdwijnen. In de gebieden. waar veel 
stenen voorkomen en waar de grond door de 
droogtc vaak metersdiepc scheuren vertoont is 
het vangen van deze soort nog hopelozer. 
Skinks hebben, evenals vele andere hagedissen, 
de gewoontc om tc verdwijnen in stekclig struik-
gewas. Ik nam S. tridactylus dan ook waar 
tussen de veelvuldig voorkomende meters hoge 
cactushagen en -velden. 

Gclukkig was mijn missic in Noord-Afrika niet 
tot de herpetologie alleen bepcrkt, doch werd 
een deel van mijn tijd in beslag genomen door 
de muizen- en rattenvangst. In dit opzicht is 
Tunesie een eldorado, vooral ook. omdat op 
dit gebied weinig werk werd vcrricht. Dc be-
kende muizenspecialist Prof. Dr. H. Kahmann 
uit Miinchcn, die met zijn studenten Corsica op 
zo bijzondcrc wijze inventarisccrdc blcck, gczien 
de grote regenval in 1957, niet veel succes te 
hebben bij zijn vangsten. Des te gclukkiger wa? 
ik op dit gebied. Met klemmen en vallen. waarin 
het beste lokaas gebrand brood, kaas en choco-
lade bleek te zijn, en door dc uitgravingen wer-
den de dieren gevangen. Hiertoc diende men 
eerst goten tc zoeken, waarhcen vele verse sporen 
Ieiddcn. Daarna werden dc in dc buurt liggende 
gaten dichtgestopt, terwijl vervolgens met veel 
geduld en grote houwclen de gaten verder wer-
den gcopend. Het is onnodig te zcggen, dat het 
uitbikken van dc meterslangc gangen in de 
brandende hitte een onaangenaam karwei was. 
terwijl het vaak voorkwam, dat — ondanks dc 
verse sporen — de bewoners niet thuis getroffen 
werden. Het vinden van springmuizen was nog 
lastigcr, omdat deze dieren hun holen nctjes met 
zand afdekken en dan plotseling als een pijl uit 
ccn boog uit dc aarde te voorschijn vliegen. 
Het voordeel van deze gravcrij was echter, dat 
ik niet alleen nog al eens schorpioenen tegen-
kwam (dus geen vingers in gaten stekenl), 
maar ook. dat ik herhaaldelijk een drietcenskink 
uic zijn holletje kon trekken. Meestal zaten ze 
in 1—3 meter diepe gangen. waar dc aarde vaak 
vochtig was. De voedsclresten bestonden 
wederom meestal uit slakkcnhuisjcs, torrenschil-
den en libellenvlcugcls. Meestal bevond zich 
aan het cindc van dc gang een vcrbrcding. 
waarop een, twee of drie centimeter lange 
gangetjes uitkwamen. Meestal gingen de gan-
gen 20 tot 40 cm diep onder de oppervlakte. 
doch herhaaldelijk vond ik ook bewoonde gan-
gen, die slechts enkele centimeters onder de 
grond gelegen waren. 

Tenslottc vond ik in de nesten van de grote 
springmuis enige malen voedsclresten van skin-
ken, terwijl het hoofdvoedsel van deze muis 
toch uit plantaardige kost bestaat. Ook dc land-
schildpad, Tcstudo ibcra, versmaadt op zijn tijd 
een kleine hagedis niet, hetgeen ik tot mijn 
schade heb moeten constateren. 

Over de andere skinks hoop ik te zijncr tijd 
nog iets te publiceren. 

Co 



J. W. Rotermundt: 

De kikkers, de dokter en de ooievaar 

Xenopus lacvis. Cliche Hel Aquarium. 

Kikkers en padden hebben van ouds een rol 
gcspceld in de geneeskunde. Dezer dagen kreeg 
ik een heel oud boekje in handen met allerlei 
ingewikkelde reccpten voor onfeilbare artse-
nijen. In de prachtige stijl van zo'n paar hon-
dcrd jaar geleden werd hier verteld hoc men 
'twaalf vorsschen aan stuck diende tc snijden' 
en vervolgens de stukjes in lijnolie in een 'ma-
rienbad' moest verwarmen om een pracht mid-
del te verkrijgen tegen flcrencijn en de scherpte 
des bloeds'. En bij het bcreiden van toverdran-
ken (dat behoorde toen ook tot de taak van de 
arts, die vaak meer aan een medicijnman deed 
denken) waren padden onmisbaar. In Macbeth 
vindt u dat nog terug bij de drie heksen, die 
om hun dampende kctel dansen. Tegenwoordig 
zijn we natuurlijk ver boven deze vrecmde 
methoden verheven, dacht u? Natuurlijk, de 
methode is veranderd en het waas van gehcim-
zinnigheid is vervangen door een zeer grondig 
wetenschappelijk onderzoek. Maar . . . de kik-
kers zijn gebleven. Op het ogenblik is hun rol 
zelfs belangrijker dan ooit te voren. Bepaalde 
soorten worden zelfs in Iaboratoria op grote 
schaal gekweekt om aan dc grote vraag te 
kunnen voldoen. 

En die ooievaar dan . . .? Ja, lezer, die is er 
ook nauw bij betrokken. Alleen zijn, vergclcken 
bij vroeger, de rollen wel helemaal omgekcerd. 
Deze zwart-witte stcltloper heeft nu eenmaal 
de reputatie uiterst nauw betrokken te zijn bij 
gezinsuitbreidingen. En de kikkers vervulden 
daarbij slechts de vrij passieve rol van voedsel. 
Want zonder stevige voeding zou de ooievaar 
nooit in staat zijn met zijn vrachtjes het land 
rond te vliegen. 
En dat is nu een beetje anders: de faam van 
de ciber is wat verbleekt en men fluistert zelfs, 
dat hij zijn reputatie volkomen onverdiend zou 
dragen. Maar de kikker spcelt de hoofdrol. Dat 
zit zo. Nog niet zo heel lang geleden ontdekte 
men de grote rol, die hormonen bij allerlei 
levensverrichtingen spelen. Hormonen zijn stof-
fen, die door bepaalde klieren worden afge-
scheiden en een signaalfunctie vervullen. Dat 
wil zeggen: zij prikkelen andere organen tot 

bepaalde verrichtingen. En hoewel wij van deze 
hormonen nog lang niet alles weten. maakt de 
medischc wetenschap reeds op grote schaal gc-
bruik van dat wat in de Iaboratoria na einde-
loze proefnemingen werd ontdekt. En men kan 
met deze stoffen. die voor een deel nu ook 
synthetisch kunnen worden samengestcld, de 
gekstc dingen u'.thalen. Men kan bij voorbeeld 
een kip de vcren van een haan laten krijgen en 
dan gaat dat dier zelfs kraaien! En watcrsala-
manders, die, zoals bekend. in het voorjaar 
een bruiloftskleed aantrekken, kan men vol-
komen onafhankelijk van het seizoen door een 
enkele injectie met bepaalde hormonen dit 
pronkpakjc laten vertonen. Toen men dit een-
maal had ontdekt, ging men zoeken naar prac-
tische toepassingen van dit verschijnsel. 
Men vond een Afrikaanse kikkersoort. die wel 
heel merkwaardig reagecrde op de toediening 
van deze hormonen. Dit dier, Xenopus lacvis 
D a u d i n, de Klauwkikvors, is voor zijn voort-
planting gebor.den aan een zeer beperktc tijd. 
De rcgentijd namelijk, wanneer het water in 
zijn woongebied door de plotseling sterk toe-
genomen regenval belangrijk van samenstelling 
verandert. Wanneer deze factoren niet aanwezig 
zijn is het vrijwel onmogelijk het dier tot af-
zetten van cicren te bewegen. Dient men deze 
kikvors echter bepaalde hormonen toe, dan zet 
zij binnen vijf uur een enorme massa eieren af, 
rcgentijd of niet. 

En dat was nu net waar het om ging. De stof-
fen namelijk, die het dier tot het afzetten van 
eieren prikkelen. komen ook voor in de urine 
van iedere zwangere vrouw. Men behoeft dus 
de klauwkikkcr slechts een injectie te geven 
met een kleine hoeveelheid van deze urine om 
het hele proces in beweging te zetten. Nu kan 
het om medischc redenen vaak nodig zijn om 
vroegtijdig vast te stellen of een vrouw in ver-
wachting is. En door deze Xenopus-reactie is 
dit tegenwoordig uiterst cenvoudig. U ziet dus, 
dat de ooievaar toch weer om het hoekjc komt 
kijken. 
Als gevolg van deze hele geschiedenis werd 
de klauwkikkcr van een vrij onbekende soort, 
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die alleen van betekenis was voor een kleine 
groep biologen, tot een ster van de eerste 
grootte. Maar het dier moest uit Zuid-Afrika 
worden geimporteerd of speciaal worden ge-
kweekt. En dat maakte het gebruik nogal kost-
baar. Bovendien waren voor deze procf uiter-
aard alleen vrouwelijke exemplaren bruikbaar 
en die mocsten na de test ook rog ccn vrij lange 
rustperiodc doormaken, zodat men steeds over 
een enorme vocrraad dieren moest beschikken. 
Dus ging men op zoek naar een geschikte ver-
vanger, die minder duur zou zijn. En dat was 
weer een kikker. En ditmaal geen vrcemde. 
zeldzame soort, maar onze goede vaderlandse 
Rana esculenta, oftewel de boerennachtegaal, 
de doodgewone groene kikvors, die in vrijwel 
al onze polders te vinden is. Hier werd de 
procedure echter een tikje anders. Het op com-
mando afzetten van eieren wilde bij deze soort 
niet vlotten en dus ging men weer op zoek 
naar een bruikbare methode. En die vond men 
toen men nog eens ginq bercdencren hoe deze 
hele zaak in elkaar zat. De sleutcl tot het gehele 
probleem was de hypophyse, een kleine klier 
aan de achterzijde van de hersenen. De toe-
gediende hormonen prikkelen deze klier tot het 
afscheiden van stoffen, die op hun bcurt weer 
andere organen aan het werk gaan zetten. Nu 
bleek, dat onk de kleuren van een kikvors in 
grote mate door dc hypophyse worden beheerst. 

Vraag en aanbod 
Wie heeft voor dc heer H. Nolten, Mackaystraat 42. 
Zutphen, kweekporties wasmotten, kakkerlakken en/ot 
vliegen? 

Rudie Trampe, Theophillusstraat 11 I, Amsterdam biedt 
aan een Thamnophis spec , 45 cm lang, voor / 6,—. 
Hij wil deze slang ook ruilen voor een dier voor zijn 
woestijnterrarium. 

Mutaties 
Nieuwe leden: 
834. R. Trampe, Thcophilusstraat 11 I, Amsterdam-W. 
835. Mej. H. L. Prins, Govert Flinckstraat 23, Zaandam 
336. Fries Natuurhislorisch Museum, Seer. G. Rijpsma, 

Goudsbloemslraat 6, Leeuwarden 
B37. Departemento de Zoologie — Postbox 7172, 

Sao Paulo 
838. J. A. v. d. Bosch, Hoekenstraal 12. Gorinchem 
839. F. E. T. Holland. Leeuwenbekstraal 34b, Rotterdam 
840. H. Ockert, Sugambraweg 50, Hamburg-Nienburg, 

Duitsland 

Adreswijzigingen: 
1. Bauer, thans: Kamp Vledder (Ov.) 
F. Lepeer, thans: Rue du Crampon 27, Tournai, Belgie 
F. A. de Vries, thans: Laurierkerslaan 13, Amstelveen 
H. E. Hubener, thans: Hoiruperstrasse 3, Berlin-
Nikolassee. Duitsland 
N.J.N., thans: p/a Mej. J. Smith, Ploegstraat 50, 
Amsterdam-O. 
C. W. Bernhard, thans: Angerestein 8, Rotterdam 

Opzeggingen per 1-4-1959: 
J. Riedijk, Zeist 
J. W. Dekker, Hilversum 
M. Voorbaak, Den Haag 

Overleden: 
J. J. Cock, Monnikendam 

Wanneer men bij een groene kikker de hypo-
physe verwijdert dan vcrdwijnt het groen en 
het dier word; gcel-wit. En toen men dat een-
maal wist lag de oplossing voor de hand: men 
hoefde alleen zo'n ont-hypophyse-de kikker een 
injectie met hormonen te geven en in dit geval 
dus weer met urine en de kleur kwam voor 
enige tijd terug. Het groenworden toonde dus 
dc aanwezigheid van de hormonen in de urine 
aan en daarmce was dus tevens aangetoond of 
er een blijde gebeurtenis op komst was. 
Deze methode heeft belangrijkc voordelen bo-
ven die met de klauwkikvors. Ten eerste is 
de groenrok nu niet bepaald een schaars dier, 
bovendien kan men hiervoor zowel mannetjes 
als vrouwtjes gebruiken en tenslottc duurt de 
kleuring slechts kort en zijn dc dieren onmid-
dellijk daarna weer beschikbaar voor een nieu-
we behandeling. 
Nu nog een kleinigheid. Dc hypophyse is bij 
een kikker uiteraard heel klein en wat zou men 
nu moeten gebruiken om zo'n priegelig orgaan-
tje te verwijderen? U raadt het nooit: . . . een 
tandartsenboor! 
U ziet dus, dat de rol van de kikvors in de 
genecskunde nog lang niet is uitgespeeld. 

(Ovcrgenomen uit: ,,Ons Anker", Pers. Blad 
N.H.M.) 

A. TH. Reyst „Lid van verdienste" 
In de voltalligc bestuursvergadering van 18 april 1950 
is weqens zijn vele verdiensten voor de vereniginq 
benoemd lot LID VAN VERDIF.NSTE, de heer A.TH. 
REYST. 

Reservefonds ,,Lacerta" 
G. F. M., L., / 5,—. Totaal ontvangen / 330,25. 

Kleurendia's 
De maandclijkse bijeenkomst van de Werkgroep 
Amsterdam in Januari van dit jaar bestond uit twee 
hoogtepunten. In de eerste plaats werd het feit her-
dacht. dat de Werkgroep alweer vijf jaar actief werkt. 
Het tweede hoogteDunt was de primeur van de ver-
toning van kleurendia's over terrariumdieren, die werd 
opgeluisterd door een op de band opgenomen toe-
lichting van de heer van Rekum. Dp dia's waren 
bijzonder geslaagd en gemaakt door de heer J. J. van 
Raam. Het ligt in de bedoeling deze unieke voordracht 
ook in Den Haag en Rotterdam te houden. Helaas, 
zowel de dia's als het gesproken woord zijn niet het 
eigendom van ,,Lacerta". 
Nu is echter het plan gerijpt om naast de voorlreffe-
lijke bibliotheek ook een cartotheek van kleinbeeld-
kleurendia's aan te leggen. Hiervoor is de medewer-
king van alle leden-fotografen nodig. Degenen, die 
dia's aan Lacerta willen afstaan, kunnen die zenden 
aan hel Secretariaat. Zijn er leden, die niet foto-
graferen en zeldzame dieren hebben, laten zij contact 
opnemen met de le Secretaris, de heer van Rekum. 
Het doel van deze verzameling van kleurendia's is om 
hieruit een keuze te maken zodat een eigen nieuwe 
lezing kan worden samengestcld. Deze lezing kan 
gehouden worden voor grote bedrijven, scholen, cnz. 
met hot oogmerk nieuwe leden te winnen en met de 
kleine vergoeding, die wij ervoor willen vragen, onze 
kaspositie te versterken. 

R. M. MEIJER 
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