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Voorwoord 
Over de op de titelpagina afgebeelde mopskop-
leguaan, Uranoscodon spec, vindt U elders een 
uitgebrcidcr artikcl, zodat op deze plaats hier-
ovcr verder gczwegen wordt. 
Zoals gewoonlijk ontvangt U thans het zomer-
dubbclnummer voor dc maanden juli en augus-
tus tegclijk. In tcgenstclling tot vorig jaar zagen 
wij ditmaal geen kans cr weer ccn speciaal 
importnummcr van tc maken. W e l zullen we 
pogen in dc loop van het volgend jaar zoveel 
mogelijk gc'importccrdc dieren te beschrijven, 
waarvoor wij ondcr nicer medewerking hebben 
van een onzcr leden in dc V.S., die van tijd 
tot tijd enige bijzondcrheden zal mededelen over 
dc biotoop van vcrschillendc Amcrikaanse 
dieren. 
Het zal U misschien zijn opgcvallcn, dat dit 
nummer slechts 12 pagina's tclt, in plaats van 
de 16 pagina's waar U eigenlijk re clit op hebt. 
Op een kort geleden gehouden bestuursvergade-
ring werd hicrtoc besloten, omdat de leider van 
dc Hcrpctogcografischc Dienst, dc heer C. F . 
van dc Bund, reeds zovcr gevordcrd is, dat in 
dc loop van dc volgcndc jaargang het reeds 
lang verbeide Hcrpctogcografisch Verslag van 
deze dienst zal kunnen vcrschijnen. Dc omvang 
van dit verslag zal, onvoorzicne omstandig-
heden voorbchouden, circa 40 pagina's om-
vattcn. En omdat ccn dcrgclijk, ik zou haast 
zeggen, klein bockwerk vcel van onze financier! 
zal vergen, vond het Bestuur het beter reeds 
thans ccn kleine besparing tc maken en de 4 
thans ontbrckende pagina's tc rcscrveren voor 
dit Verslag. Het doct ons echter vcel genoegen, 
dat dczc Dienst, die in alle stilte en zonder op 
dc voorgrond tc treden, zoveel gegevens ver-
zamelt over het voorkomen en het vcrspreidings-
gebied van onze inhecmsc reptielen en amphi-
bien, door dit verslag weer eens in het voile 
daglicht zal treden. 

Verder werd op bovengenoemde Bcstuursvcr-
gadcring besloten als datum van dc Jaarlijkse 
Algcmenc Ledenvcrgadcring voorlopig vast tc 
stellcn: Zatcrdag, 14 oktober 1961. Als moge-
lijkc plaats van samenkomst wordt Amsterdam 
of Rotterdam in bcraad gehouden. Dczc ver-
gadcring bclooft, onvoorzicne omstandigheden 
voorbchouden, zeer intcressant tc worden, daar 
ons crclid Prof. Dr. Robert Mertens zich in 
principc bcrcid vcrklaardc voor onze vereniging 
een lezing tc houden. U bcgrijpt, dat het Bestuur 
in spanning verkcert of Prof. Mertens zijn 
drukke werkzaamheden op genoemde of even-
tuecl ccn andere datum zal kunnen ondcrbreken 
om onze vcrgadcring met zijn aanwezigheid en 
met zijn lezing op tc luistcrcn. 
Nadcrc mcdcdclingcn bctrcffcndc dczc vergadc-
ring zult U t.z.t. nog van het secretariaat ont-
vangen, doch ik mogc U aanraden reeds thans 
dc voorlopigc datum tc notcrcn en dczc dag 
vrij tc houden. Wij rckenen cr op, dat een 
groot aantal leden dczc vcrgadcring zal bc-
zoeken! 

M. van Rekum 
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Foto J. J. van Raam, 

Onbekende 

Mopskop leguanen 
J. Nedermeijer, Amsterdam 

In het voorjaar van 1960 bcvond zich bij een 
der importen van dc Importdienst uit Brazilie 
een tweetal hagedissen, die in de bcgeleidende 
lijst als ,,Dikkopnnolis" waren vcrmeld. 
Onze Importdienstleider, de heer Van Heusden. 
was direct bijzonder gesteld op deze twee ele-
gante diertjes en bracht ze onder in zijn oer-
woudterrarium. 
De vraag is of het nu wel Anolissen zijn, want 
zo op het eerste gezicht zou men zeggen dat het 
jonge Mopskopleguaantjes kunnen zijn, al heb-
ben deze een stomperc kop en een ruwer be-
schubde huid. Bijzonder opvallend is, vooral 
bij een der dieren, de tekening van de rug, die 
wel enigszins aan die van Anolis cybotes doet 
denken, en daardoor misschien, zijn de diertjes 
aan de naam van „Dikkopaiiolis" gekomen. 
Beide dieren zijn zeer verschillend gctekend. 
Bij een exemplaar is dc ondcrgrond grijsgroen, 
waarover onregelmatige donkerc banden lopen, 
terwijl het andere dier grijsbruin is met op de 
rug, doorlopend tot aan dc staart, een zeer 
duidelijke ruitvormige tekening, die licht ge-
zoomd is. 
Bij een volgende import bevond zich weer een 
exemplaar dat opnieuw in kleur en tekening 
sterk verschilde van beide andere exemplaren. 
Van dit laatste dier was de rug lichtbruin met 

een donkerc tekening van kleine bruine ruiten, 
terwijl de buik getckend was met drie donkere 
strepen op vuilwitte ondcrgrond. Het lichtbruin 
van de rug en het vuilwit van de buik zijn 
scherp contrasterend geschciden door een lijn 
over de flanken, welke loopt van het oog naar 
de aanhechting der achtcrpoten. Dit laatst ont-
vangen hagedisje heeft een kleine oranjc keel-
kwab en is waarschijnlijk een mannetje. 
Heel bewccglijk zijn dc hagedissen niet; ze kun-
nen dagen aaneen op dczelfde plaats blijven zit-
ten om dan met plotselinge, rukachtige sprongen 
van plaats te vernnderen en vervolgens weer 
lange tijd onbewecglijk te blijven zitten. 
Hun blik is fcl en zij sluiten de ogen, voor 
zover ik heb kunnen nagaan, overdag nooit. 
Ook ziet men hen zclden een warmtcbron op-
zoeken om zich te warmen, zoals veel andere 
hagedissen dat graag doen, terwijl zij matig 
zijn in eten en drinken. 
De lengte van dc dieren bedraagt ongeveer 
25 cm. 
De hagedissen zijn door ons nog niet op naam 
gebracht. Er bestaat een Braziliaanse Ieguanen-
soort, Enyalius catenatus, welke afgebeeld is 
in Klingelhoffer's Tcrrarienktinde en in Knauer's 
Tierreich. Dit dier lijkt veel op deze vreemde 
hagedissen, en verschcidene leden van de Werk-
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groep A m s t e r d a m , die de hagedissen hebben 
gezien, menen da t de hagedis Enyalius moet 
zijn. 
Al met al zijn he t bi jzondcrc dieren, w a a r o v e r 
nog veel meer te ver te l len va l t en d a t zal, als 
het h o u d e n e r v a n een succes word t , zekcr nog 
gebeuren . 

Naschrift van de Redactie: De hagedissen waarvan in 
het artikel van de heer Nedermeijer sprake is en 
welke afkomstig zijn van de staat Pernambuco in 
Brazilie, behoren niet tot het geslacht Anolis, zoals het 
ontbreken van de hechtschijfjes aan de tenen aantoont. 
Naar de afbeeiding te oordelen behoort de hagedis 
tot de Mopskopleguanen, Uranoscodon, waarvan een 
zevental vormen bekend is uit het noordelijk deel van 
Zuid-Amerika. Getracht zal worden de dieren alsnog 
op naam te brengen. 
Van de heer G. Randau in Recife, Brazilie, die de 
hagedissen in de natuur heeft wanrgenomen, vernamen 
wij nog het volgende: De hagedissen waarover u 
schrijft, komen hier indcrdaad voor, maar slechts zeer 
zelden en alleen maar op enkele plaatsen in Pernam-
buco. Ze bewonen het kustgebied, vlak terrein, dat 
tamelijk vochtig is en bosgebieden op geringe hoogte, 
met een haast subtropisch klimaat. De gemiddelde 
jaartemperatuur bedraagt ongeveer 26 graden C ; en-
kele graden minder in de winter, wat meer in de 

De bestrijding 
iW. vnn Rekum, Amstelveen 

E v e n a l s met ziekten onde r zijn te r rar iumdieren . 
kan men te k a m p e n hebben met u i twendige en 
ook inwend ige paras ie ten o p de dieren, en dan 
hoor t men v a a k de klacht . da t het zo mocilijk 
is om een bepaa ld e p laag ondc r de knie te 
krijgen. 

. 
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Microloto C. von Duijn Jr. 
Frcparaat J. Bovcnkerk Jr. 
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Foto L. Claassen. 

zomer. De winter, die duurt van maart tot augustus, 
is tamelijk nat met soms heftige regens. De zomer 
daarentegen is zeer droog en een korte regenbui is 
dan een grote uitzondering. De hagedissen leven op 
bomen en voeden zich met allerlei kruipende en vlie-
gende inserten, waaraan dit land zo rijk is. 

van Parasieten 

De weinige e rva r ing die ik op dit gebied heb. 
is met de . .b loed lu i s ' , die eigenlijk geen luis. 
maar een mijt is. Bij werkgroepb i jeenkomsten 
ve rnam ik nog v a n a n d e r e pa ras i t a i r e besmet-
t ingen en beproefde bes t r i jd ingsmethoden. 
O p een k w a d c dag on tdek te ik, d a t een aan t a l 
juist v c r w o r v e n l evendba rende hagedissen , die 
ik zonder hen eerst enige tijd in qua ran t a ine te 
houden in mijn t e r ra r ium had gezet , flink onder 
de bloedluis (Liponysus saurarum) b leken te 
zitten. Als ronde , b loedrode kogel t jes za ten de 
mijten in de liezen, onde r de oksels en o p de 
flanken v a n mijn hagedissen . D e vo lgend e d a g 
bleken ook de m u u r g e c k o ' s (Tarentola maure-
tanica) besmet te zijn. D e vo lgezogen paras ie ten 
hadden zich bij hen beha lve in de liezen en 
oksels ook tussen de v inge r s en tenen vas tgeze t . 
Ik kon de l e v e n d b a r e n de hagedissen (Lace r t a 
vivipara) snel v a n g e n en in een q u a r a n t a i n e -
bakje ovc rb rengen , m a a r de muur gecko ' s w a r e n 
zo schuw, da t ik het hele t e r ra r ium haas t zou 
moeten afbrcken. Ik heb de hagedissen met 
Jecovi to l - lever t raanzal f ingezalfd. w a a r n a ze 
reeds dc volgende dag geheel vrij v a n mijten 
bleken te zijn. 

O v e r de bloedluis nog het vo lgende : D e bloed-
luis doorboor t dc huid v a n zijn gas theer , zuigt 
zich vas t en schcid t met behu lp v a n de lange 
ui tgestoken monddelen een ferment in de w o n d 
af, da t weefsel oplost , w a a r n a bloed en ande re 
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Tekening J. Bovenkerk Jr. 

stoffen aan de hagedis worden onttrokken. Een 
bloedluizenplaag kan enormc afmctingen aan-
nemen, daar deze dieren zich zeer snel ver-
menigvuldigen, begunstigd door het feit, dat 
iedere luis in het tcrrarium wel weer een gast-
heer kan vinden. 
De ademhaling bij de mijten hccft plaats door 
kleine huidopeningen, stigmata. Door het in-
smeren van de huid van dc hagedissen met 
levertraanzalf of een andere vctte substantie. 
raken de huidopeningen bij dc mijten vcrstopt 
en stikken de parasieten. (Zie ook Lacerta. jrg. 
14 no. 8) . Met haast iedere andere soort zalf 
of olie zou men dit resultant kunnen bereiken. 
maar ik geef de voorkeur aan levertraanzalf. 
daar deze zeer smeuig is, snel olieachtig wordt 
bij enige temperatuursverhoging, tcrwijl de ge-
nezende invloed crvan van belang kan zijn voor 
dc genezing van de door de mijten gemaakte 
wonden. 
In het geheel werden de dieren vicr maal met 
levertraanzalf behandeld. telkens met tussen-
poos van een week. Sindsdien heeft de bloed-
luis zich niet meer laten zien. De herhaaldclijke 
behandeling werd toegepnst om te voorkomen. 
dat eventueel op de aarde of op de planten 
achtergebleven mijten zich opnieuw op de rep-
tielen zouden vastzetten. 
De muurgecko's, die in het terrarium gebleven 
waren, bleken zichzelf van mijten te zuiveren. 
Ik zag hoe een muurgecko met de bek een 
aantal bloedluizen tussen de tenen verwijderde 
en rustig inslikte. Mijn anolissen bleken geen 
last te krijgen van de bloedluizen. waarschijnlijk 
ook omdat deze hagedissen. die zo veel leniger 
zijn dan de Lacerta's, in staat zijn zichzelf van 
ongedierte te zuiveren. 
Eens ontving ik een paar slangen. die veel 
bloedluizen bij zich drocgen. Deze werden met 
levertraanzalf behandeld, door hen gedurende 
een uur op te sluiten in een linnen zakje, dat 
inwendig met de zalf besmcerd was. Door de 
heftige bewegingen van de slangen, werd be-
reikt, dat ze vlug en heel gelijkiinitig ingezalfd 
werden, iets wat op een andere manier haast 
niet te bereiken is. Ook bij dczc dieren was er 
de volgende dag geen spoor meer van de bloed-
luis, terwijl geconstateerd werd. dat een groot 
aantal mijten reeds in het zakje waren achter-
gebleven, toen de slangen er uit gclaten werden. 
Vanzelfsprekend dient men het terrarium bij 
een bloedluizenplaag grondig te zuiveren. De 
bodemgrond kan men het beste vcrvangen door 
nieuwe; stronken, steenblokken en dcrgclijkc in 

kokend water dompelen, terwijl een vaste rots-
wand met stoom of hect water moet worden 
gcreinigd. 
Veel moeilijker wordt het geval als er sprakc 
is van inwendige parasieten. welke zich ge-
woonlijk in het maag-darmkanaal ophouden. 
Ondcrzockingen hebben uitgewezen dat in vrij-
heid levende reptielen vaak al last hebben van 
zulke parasieten. In de vrijc natuur zullen zich 
ook wel vaak stcrfgcvnllen als gevolg van een 
aantasting door inwendige parasieten voordoen, 
maar in het terrarium is zo n dier welhaast 
zekcr een doodskandidaat. 
Ondcr deze inwendige parasieten zijn er, die 
voor hun gchele ontwikkcling slechts een gast-
heer hebben: dczc kunnen zich onder ideale 
omstandigheden in hun gastheer voortplanten en 
zij zijn dan ook dc gevaarlijkste. Een hagedis 
met een dcrgclijkc parasiet, zal binnen korte 
tijd zoveel gasten hcrbcrgen. dat de dood plot-
seling en spoedig zal moeten volgen. Parasie-
ten echter die in diverse fasen van ontwikke-
ling vcrschillendc gasthcren nodig hebben. kun-
nen daarentcgen onze dieren niet met jonge ge-
neraties besmetten en verlaten vroeg of laat 
hun gastheer. Gelukkig is het met dc meeste 
van de voorkomende reptielenparasieten zo 
gesteld. 
Een van onze leden, dc heer C. Gobets te Am-
sterdam, gaat cr van uit, dat kameleons bij-
voorbeeld, steeds met inwendige parasieten, en 
wel ingewandswormen (ncmatoden) zijn besmet. 
Naar zijn mening worden van kameleons juist 
die dieren gevangen, die besmet zijn, omdat 
deze dientengcvolge ook gemakkelijker in de 
natuur opvallen en tc vangen zijn. Een opvat-
ting, die m.i. wel is tc verdedigen. al staat 
niet helcmaal vast of dit zo is. In ieder geval 
zet de heer Gobets. als hij kameleons ontvangt. 
deze dieren stccvast in quarantaine en dient hen 
een in alle apotheken verkrijgbaar middel te-
gen ingewandswormen toe. een middel dat tegen 
ingewandswormen bij de mens wordt gcbruik. 
Dit middel wordt in de vorm van tabletten in 
de handel gebracht; de kameleons krijgen. over-
eenkomstig hun groottc een kwart of de helft 
van zo'n tablet, dat hen ondcr dwang wordt 
gegeven. Daar elk tablet omgeven is door een 
beschcrmingslaagje. dat oplost bij temperatuurs-
verhoging. worden dc dieren gedurende 24 uur 
op 37° C gehouden. Dc crvaring van dc heer 
Gobets, die de dieren intussen blijft vocderen, 
is dat de uitwerpselen grote aantallen gedode 
wormen bevntten. 
Het kwaad kan echter al te ver zijn voortge-
woekerd. Is een dier al gedurende lange tijd 
aangetast, dan baat het middel niet meer. De 
wormen hebben zich dan door de maagwand 
heengeboord en andere organen — vaak de Ion-
gen — aangetast. Hier kan het wormenmiddel 
de parasieten niet meer bereiken. en de gast-
heer is ten dodc opgeschreven. zoals secties al 
vaak hebben uitgewezen. 
Van groot belang bij de bestrijding van de 
wormen is ook dc vcrhoging van temperatuur, 
waardoor het middel snel wcrkt en de wormen 
de gelegenheid wordt ontnomen om een uitweg 
uit de gcvaarlijk geworden omgeving te zoeken 
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en maag- of darmwand tc pcrforeren. Over 
deze parasieten kunt u wat meer vinden in 
dc artikelenserie van de heer J. Bovenkerk in 
de vecrtiende jaargang van ons blad. 
Wij , terrariumhoudcrs, moeten bij de bestrijding 
van dergelijke parasieten onze tocvlucht nemen 
tot experimenten; het is daarom mede van be-
lang, dat u uw ervaringen op dit gebied. uw 
op- of aanmerkingen hierover bekend maakt. 

Aantekeningen 
en reptielen in 

Ir. F. C d'Audretsch, Ameronfgen 

L e t t e r k i k v o r s (Ccratophrys boici) 
Weliswaar zag ik zelf deze kikvors. die meer 
een paddenhabitus vcrtoont. nooit. maar ik 
hoorde hem wel in het binnenland. Hij maakt 
ccn zwaar geluid: „poh". Dc bosbewoners ver-
tclden mij. dat het een ..wan toddo nanga cssi" 
was. dat wil zeggen een pad met oren. die dit 
geluid maakte. Zonder twijfel bctreft het hier 
de letterkikvors, die met zijn in ccn punt naar 
boven uitgegroeide boven-oogleden. inderdaad 
de indruk vestigt orcn te hebben. Zijn grootte. 
15 centimeter is ook in overcenstemming met 
het geluid dat hij voortbrcngt. 

: 

n 

S n u i t p a d j e (Pseudis paradoxal 

Een padje dat ik twcemaal in totaal waarnam, 
een keer in mijn vroegere tuin en een keer drij-
vend in het zwembad ..Oase", beide in Zorg en 
Hoop. Het is een klein diertje dat qua uiterlijk 
wel wat overeenkomst vcrtoont met de be-
schrijving van het geslacht Rhinophrynus, maar 
aan de andere kant weer duidelijke verschillen 
hiermede vertoont. 

Uit hetgeen hierboven is besproken, blijkt dui-
delijk, dat het wel raadzaam is om een nieuw-
verworven dier enige tijd in quarantnine te 
houden. Een klein observatie-terrarium of voor 
amphibien een aquarium, biedt de mogclijkhcid 
een dier nnuwkcurig te observeren, de spijs-
vertering te controleren en de uitwerpselen na 
te gaan op darmparasieten. Over de bouw van 
een quarantaine-tcrrarium een volgende keer. 

over amphibien 
Suriname (II) 

Met foto's van de schryvee 

Dit pndjc was niet langer dan 27 mm. Het 
bezat ccn paar. iets goudkleurige. donkerc. 
ronde oogjcs. met horizontale pupil. Het merk-
waardigste is dc lichaamsvorm. die min of meer 
plat ovaalrond is, met een puntig kopje aan de 
ene kant als lichaamseind, zonder hals! 
Dit kleine kopje is bovendien nog enigszins in-
trekbaar, waardoor dan een huidplooi dwars 
over dc kop achter de oogjcs ontstaat. Ook als 
het kopje niet ingctrokken is, is dit plooitje nog 
te onderschciden. Dc bovenkaak steekt verder 
uit dan dc ondcrkaak. Tussen de tenen ont-
breken zwemvliczcn. De kleur van dc rug is 
grijszwart met een enkel onregelmatig, zwart-
grijs, grijsbruin of zwart vlekje. In wezen ont-
staat de grijszwarte kleur door een puur zwarte 
grondkleur met tal van zeer fijne witte puntjes. 
De buik is licht van kleur, geel en grijsgeel 
gevlekt. 
De keel is vuilwit en op de flanken treedt ccn 
zwakke blauwklcuring op. In de knieholten en 
de liezen bevindt zich een geelrood vlekje. Zie 
foto. 
Het diertje Iicp. licver gezegd. kroop, met zijn 
buik vlak over de grijzc modder, welke plaatse-
lijk de grand van de tuin vormde en het wilde 
zich met het spitsc kopje in die modder borcn; 
vermocdclijk graaft het zich hier in. 
Uit een pot, waarin ik dit padje. dat een zeer 
vochtige huid had, ccn paar dagen hield. stccg 
wcldra een vieze, visachtige lucht op. In dc 
afweerhouding blaast het padje zich op, waarbij 
het de achtcrpoten strekt. 

F 1 u i t k i k k c r, Lcptodactylus typhonius (?) 
In Zorg en Hoop en andere buitenwijken van 
Paramaribo, waar veel water aanwezig is, kan 
men vaak ccn fluitconccrt van korte, afgebroken 
vlug achter elkaar klinkende hoge tonen horen, 
dat door fluitkikkcrs wordt voortgebracht. 
Nooit zag ik zon kikker bezig met fluitcn, 
maar ik gcloof dat het de nogal onaanzienlijkc 
bruinc kikkcr is, die wel eens in het drassigc 
gras van mijn vroegere tuin in Zorg en Hoop 
verblccf. Deze was niet groter dan 5 cm. 
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G r o t e w o u d k i.k k e r. 
ginosus. 

Lcptodactylus cali-

Tijdcns onwecr met aanhoudende regen kwamen 
er eens vlak bij mijn kampje in het bos twee 
grote kikkers in het schijnsel van mijn lampje 
zitten. Zij maten, gemcten over de rug, zowat 
12 cm. Hun rug was glimmend donker zwart-
bruin, hun buik vuilwit met op dc flanken iets 
rossigs. Bij een van de dieren was het zelfs 
uitgesproken rood; vermocdelijk bctreft het hier 
een verschil tussen de geslachten. Dc ogen 

waren buitengewoon groot, maar verder leken 
de beesten echt op gewonc kikkers. 
De twee kikvorsen spcelden wat met elkaar: ze 
duwden tegen elkaar aan en sprongen over en 
om elkaar heen. Later verdwcen er een het bos 
in en de ander dook weg in een holletje ann de 
voet van een boom. Nog weer wat later kwam 
hij weer tevoorschijn, om roerloos aan de ingang 
van zijn holletje te blijven zitten, alleen af en 
toe een uitval doende naar een insect. Zo nu 
en dan bracht hij een zacht vrngend, donker 
geluid voort: ,,woe? ". 

Z u i d a m e r i k a a n s e R e u z e n p a d , Bufo marinus (C = porocroc). 

Mijn eerste ervaring met deze reuzenpad had 
ik op een keer, dat ik in de vooravond voor 
mijn boskampje zat te schrijven en plotseling 
een geblaas achter mij hoordc. dat me werkelijk 
deed opschrikken. Een grote sinjeur zat in die 
typische paddenhouding op zijn hurken met een 
hooghartige. koude blik naar buit te staren. Ik 
ving hem en stopte hem onder een omgekeerd 
monsterkistje. ten eindc hem dc volgende dag 
— het begon al donker te worden — beter te 
kunnen bekijkcn en cr een foto van te maken. 
Na enige tijd bleek wel. dat ik het kistje, hoe-
wel het zelf reeds tamelijk zwaar was. behoor-
lijk moest vcrzwarcn, omdnt dc pad cr gewoon 
mee vandoor ging. 

Dit exemplaar mat. over de rug gemeten, 20J^ 
centimeter en de breedte van dc rug bedrocg, 
toen het bcest zich opgeblazcn had, 14^2 cen-
timeter. De kop was cnonti groot en de langste 
achterteen had een lengte van 3 centimeter! 
De algemene kleur is geel, grijs en groenig-
bruin, onrcgelmatig gcvlekt en geveegd. De 
ogen met horizontalc pupil hebben iets blauwigs 
maar zijn verder geel van kleur. Op dc schou-

ders bevinden zich langgerektc buiten. op welke 
de huid van talrijke grote porien voorzicn is en. 
tamelijk markant. effen geelbruin gckleurd is. 
Bij het lopen of huppclcn maakt deze pad een 
zacht geluidje: ..plok". ofwel hij blaast daarbij. 
Bij angst blaast hij zich breed op. om bij een 
volgende sprong weer leeg tc lopen. Normaal 
zit hij rechtop op zijn hurken. Zodra jc hem 
benadert. gaat hij in de afwecrhouding staan. 
Dat wil zeggen: hij blaast zich op. zakt door 
de voorpoten en strekt de achterpotcn. alles zo. 
dat de breed uitgezcttc rug naar jc tochclt. Het 
is tamelijk lastig om dit bcest tc fotograferen. 
ten eerste omdat hij jc steeds zijn rug toont en 
ten tweede omdat hij altijd onmiddcllijk van uit 
de zon naar dc schaduw terug wil: ook al sta 
je zelf in de weg en al moet hij desnoods tussen 
je benen doorlopen. 
In Paramaribo, waar Bufo marinus ook zou 
voorkomen. heb ik hem nooit gezien. Wel an-
dere, ook vrij grote padden, maar geen van dczc 
bcreikt ccn dcrgclijkc groottc en ook zijn ze alle 
smaller van bouw, tcrwijl de blaasachtige uit-
wassen op de schouders in verhouding aanzien-
lijk kleiner zijn. 
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Het K a n t i g P a d j e (Bufo typhonius) is een 
diertje van 4J4 centimeter lengte en heeft een 
iets verhoogd lijstje midden op de rug. Vanaf 

G o 1 i a t h p a d, Bufo sp. 
Ik ben er niet zekcr van of de in het Suri-
naamsc binncnland vrij regelmatig voorkomende 
vrij grote pad. die wel 15 centimeter lang is, 
en een chocoladebruine rug heeft, scherp ge-
scheiden van de pukkclige bruinzwarte rest van 
zijn lichaam, identiek is met de Goliathpad. 
Btrfo blombcrgi. Dczc laatste werd voor het 
eerst in Columbia ontdekt, wordt tot 30 centi-
meter groot en zou slechts een klein versprci-
dingsgebied hebben. Afgezien van het verschil 
in grootte, komt de bovenbedoelde pad overigens 
sterk ovcrcen met blombergi. 
S p i k k e l b u i k p n d , Bufo sp. 
Een andere grote pad uit het Surinaamse bin-
nenland. van welke ik de naam niet ken, heb ik 
spikkelbuikpnd genoemd, omdat hij een zwart 
gespikkclde witte buik heeft. De rug is tamelijk 
licht bruin van kleur. Deze pad heeft een lang-
gercktc habitus, hetgeen hem een opvallend aan-
zicn geeft in zijn normalc hoogopgerichte hou-
ding. Te meer. daar hij over de rug gemeten, 
zowat 18 centimeter lang is. 

Importeren 
Het beheren van een dienst die zich met het impor-
teren van terrariumdieren bezighoudt, lijkl heel inte-
rcssant, en dat is het ook, maar het kent ook enige 
aspectcn die zoveel minder aantrekkelijk zijn, dat een 
importdienstloider een volhardend man moet zijn, wil 
hij het volhouden. 
Onze vereniging heeft in de loop der jaren al heel 
wat leiders van deze, bij onze leden zo uitermate op 
prijs gestelde, dienst gehad. Meestal is de zaak vroeg 
ol laat misgegaan. Gebrek aan tijd, aan geld en vooral 
aan medewerking waren vaak fataat. Onze voorlaatste 
beheerder van de importdienst, de heer De Leeuw, had 
het klaargespccld om een goed lunctionerende import-
dienst op te bouwen en in stand te houden. De dieren 
waren niet te duur, de verscheidenheid was groot, 
terwijl de conditie waarin ze verkeerden doorgaans 
uitstekend was. Maar de heer De Leeuw ging emigre-
ren en zo kwam Lacerta weer zonder importdienst, 
totdat de heer Van Heusden, die tegenwoordig de man 
van de importen is, zich bereid verklaarde deze taak 
op zich te nemen. Daarbij stclde hij echter als voor-
waarde, dat enige leden hem zouden helpcn; een zaak 
die in een vcrgadcring van enige leden van de Werk-
groep Amsterdam en van het dagelijks bestuur van de 
vereniging werd besproken. 

de uitpuilende ogen loopt nog een dcrgelijk 
lijstje, maar fijn gekarteld, over de flanken naar 
de rand van een vlics, dat de dijstukken van 
dc achtcrpoten met de romp verbindt. Het 
becstje hccft ccn hockigc kop met schcrpc neus 
en scherp uitstaande mondhoeken. Aan de voor-
poten zitten de normale 4 tenen. aan de achtcr-
poten zitten er maar drie in plaats van dc ge-
bruikelijke vijf. 
Dit beestje zit nogal plat op dc grond, met de 
achtcrpoten zodanig in het vlak van zijn 
lichaam opgevouwen. dat dc achtcrkantcn van 
beide achterpoten in een rechte lijn vallen. Dc 
kleur is geelbruin. rondom dc rug in het geheel 
iets donkerder gevlekt. Tussen de ogen en iets 
onder het midden van de rug, ter weerszijden 
van de ruglijst, bevinden zich een paar fluwelig 
zwartbruine vlekken. In het binncnland heb ik 
deze pad een paar maal ontmoet. 

Bij gevaar blazen deze padden zich op en nemen 
dezelfde afweerhouding aan als Bufo marinus. 
Bovendien beginnen ze met de bek te kleppcren. 
In Paramaribo, en vooral in de buitenwijken. 
zitten er s avonds talrijke fors uit de kluiten 
gewassen en ook kleinere padden ondcr dc 
lantaarns op straat tc azen op inscctcn die. op 
het licht afgekomen, met vcrschrocide vleugels 
op straat vallen. Het bctreft hier in hoofdzaak 
twee verschillende soorten, van welke er een 
vcel op onze gewone pad lijkt, tcrwijl dc ander 
veel weg heeft van de Rugstreeppad, maar 'n 
stuk groter is. 

C y c l a a m p a d j e (??) 
Dit is een heel mooi padje, dat ik in het 
binnenland herhaaldelijk zag. maar waarvan ik 
de naam niet ken. Op dc rug was het diertje 
zwart met daarin cyclaamrodc krasjes. terwijl de 
buik geheel egaal cyclnamrood was. Het diertje 
is slechts enkele centimeters groot. 

en-wat-daaraan-vast-zit 
Om terrariumdieren te kunnen importeren dient men 
allereerst over wat geld te beschikken. Daarnaast moet 
er geschikte ruimte zijn om dieren onder te brengen 
en ten slotte moet er veel vrije tijd zijn om de zaken 
te kunnen verzorgen. 
Een onderdak voor de te importeren dieren en iemand 
om do dienst te beheren waren door het aanbod van 
de heer Van Heusden beschikbaar, maar op het punt 
van het ,,kapitaal" werd eerst na enig praten een 
opiossing gevonden. De Werkgroep Amsterdam stelde 
een werkkapitaal beschikbaar, terwijl ook enige leden 
een renteloze lening wilden doen. 
In zijn hedendaagse werking is onze importdienst 
zodanig georganiseerd, dat geen wtnst wordt gemaakt. 
De Vereniging zowel a!s de leider van de dienst 
zijn van mening dat de dieren zo goedkoop mogelijk 
ter beschikking dienen te komen. Om deze rcden is 
een kleine winst op iedere zending al voldoende om 
de kosten van correspondence, voederdieren en elek-
triciteit te dekken, terwijl tevens een kleine reserve 
nodig is om de stroppen van geheel mislukte zen-
dingen op te vangen. Gelukkig is het in dergelijke 
gevallen meestal wel mogelijk van de afzenders van 
deze ongelukszendingen een tegemoctkoming te krijgen 
in de vorm van een gedeellelijke gratis herlevering of 
iets dergelijks. 
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Een vraag van kardinaal belang voor de importdienst 
is: wie kan ons aan dieren helpen? De heer De Leeuw 
had natuurlijk reeds een aantal adressen en nu nog 
helpt hij ons aan nieuwe adressen, al woont hij thans 
in Canada; wij hopen u de resultaten nog dit jaar te 
kunnen laten zien. Hier past ook dank aan de leden 
die geholpen hebben loveranciers van terrariumdieren 
op te sporcn. 
Is de leverancier gevonden, een afspraak giunaakt, de 
bestelling gedaan en het geld overgemaakt — want in 
deze handel luidl het devics: ,,boter bij de vis" — dan 
is het wachten, wachten op het telefoontjc van Schip-
hot, dat de zending er is en kan worden afgchaald. En 
dat moet dan direct gebeuren, want wachten komt het 
welzijn van de dieren allerminst ten goede. Dat tele-
foontje kan overdag komen, maar ook "s avonds om 
tien uur of half elf. Dan worden snel de leden-import-
assistenten gewaarschuwd, de lampen in dc terraria 
ontstoken, vervolgens de auto gestart en als de wcer-
licht naar Schiphol gercden. Daar dient de luchtvracht-
brief te worden opgezocht, de zending te worden in-
gcklaard, invoerbelasting, inklaringsrechlen en vracht-
kosten tc worden betaald, het pakje in on t vangst 
genomen en vervolgens wordt weer spoorslags terug-
gereden naar Amsterdam. Intusscn wachten de helpers 
al op de heer Van Heusden met zijn koslbare vracht. 
Dan komt het meest fascinerende van het hole karwei: 
het uitpakken van de dieren. Soorten soms, die nog 
niet eerder werden gezien. Alles moet worden gesor-
teerd, in geschikte terraria ondcrgebracht en voor en 
boven alles moeten zij wat te drinken krijgen. Ook 
ccn hapje eten kan doorgaans geen kwaad. 

Boekbespreking 

Onze bibliotheek wordt verrijkt met een tweetal 
nieuwe boekwerken, die ik hierbij gaarne onder de 
aandacht van onze leden brcng. 
Ten eerste werd onder nr. 563 {waarborgsom / 7,—) 
opgenomen: ,,Achtung, gittschlangen" door Dr. V. J. 
Stanek, uitgegeven door Arlia in Praag. 
Zoals uit de titel roods blijkt, werd dit boek in het 
Duits uitgegeven. De tekst is echter zeer summier en 
bepcrkt zich hoofdzakelijk tot onderschriften bij de 
vele, zeer fraaie foto's in dit 80 pagina's tellende 
werk. Deze onderschrilten bevatten echter in kort 
bestek alle welenswaardigheden van de afgebeelde 
gifslang. 
Zeer instructief zijn de sterk vcrgrote foto's van een 
slangenschedel met giftanden en die over het aftappen 
van slangengif voor wetenschappelijke en artsenij-
kundige doeleinden. Hoewel het dus meer een kijk-
dan een leesboek is, is dit boek een fraaie aanwinst 
van onze toch reeds uitgebreide bibliotheek. 
Een heel ander boek is het onder nr. 570 (waarborg-
som / 62,-—) opgenomen werk: 
„Schi!dkroten, Krokodille—Brticfienecnsen" door Dr. 
H. Wermuth en Prol. Dr. H. Mertens,. uitgegeven door 
VEB Gustav Fischer Verlag te Jena. 
Dit boek is noch leesboek, noch kijkboek, maar eigen-
lijk een groot determinatiewerk, waarin alle schild-
padden, krokodillen en brughagedissen worden be-
handeld. 
Van al deze dieren wordt vanzelfsprekend de thans 
geldende wetenschappelijke naam vermeld, maar even-
eens alle, niet meer gcldige namen, waaronder deze 
dieren in de litcratuur werden beschreven, genoemd. 
In de tekst zijn 271 aibeeldingen verworkt, bestaandc 
uit foto's van de desbetreffende dieren, tekeningen 
van (bij schildpadden) het rug- en buikpantser en vaak 
ook verschillen in schedelbouw e.d. 
Bij iedere soort wordt steeds weer een sleutel tot de 
ondcrsoort en gegeven, alsmede het versprcidings-
gcbied. 
Persoonlijk vind ik dit boek een van de bclangrijkste 
werken uit onze bibliotheek en het ware tc wensen, 
dat in de toekomst ook dergelijke studies over andere 
reptielen en de amphibien zouden vcrschijnen, daar 
aan de hand van dergelijke wcrken het determineren 
van onbekendc dieren veel vlotter zou gaan dan thans 
meestal het geval is. 
Ik moge de heer Reyst dan ook complimentcrcn met 
het feit, dat hij door het kundige en zorgvuldige 

Nu komt hcl tweede deel van het werk: de versprei-
ding van de nieuwe dieren onder de leden. De prijs-
lijst wordt opgcmaakt, door een van de leden (gratis!) 
gestencild, geadresseerd en verzonden. Dan. het wach-
ten. op de bcstellingen. In tussen blijven de buikjes 
van het gedierte gevuld en de lampen aan. Ten slotte 
het verzenden van de dieren en het klaarmaken van 
de nota's. Dat versturcn van de dieren is een bijzonder 
werkje, waar voor de heer Van Heusden 'S morgens 
om zes uur opstaal om de hagedissen en kikvorsen, 
schildpadjcs en slangen in zakjes te pakken en die 
zakjes weer in kartonnen doosjes, alle met een pa-
piertje crom en het juiste adres crop. Ten slotte het 
strookje ,, levende dieren" en vooruit met de hele 
partij naar het Centraal Station, waar de Posterijen 
de doosjes in ontvangst neemt en ze als expresse 
verzendt, opdat u zc dezelfde avond nog in uw terra-
rium zult kunnen bewondcren. 
Zo werkt dan uw importdienst. U begrijpt dat cr heel 
wat cnthousiasme en een grote dosis liethebberij voor 
nodig zijn, om het hele karwei tot een goed einde 
te brengen. 
Het is dan ook voor de importdienst een grote vol-
doening tc kunnen vertrouwen op ccn nog steeds 
groeiend aantal enthousiaste leden, die door zijn 
activiteit in de gelegenheid zijn zich eens enkele 
dieren aan te schaffen, waarvan ze al eens wat ge-
hoord of gelczen hebben. 
Wij zijn thans op weg naar ccn ledendienst dife zo-
danig functioneert, dat ieder lid van Lacerta een paar 
prachtige exotische dieren in zijn terrarium kan 
hebben tegen een werkelijk lage prijs. 

beheer van de bibliotheekkas, kans zag dit kostbare 
boekwerk aan te schaffen! 

Kortgelcdcn verscheen bij de uitgeverij Doublcday & 
Company Inc. — Garden City — New York, het 
zevende deel van ,,The Worid of Nature Series" t.w. 
rfLiving Amphibians of the World", door Doris M. 
Cochran, conservatrice van het United States National 
Museum, Smithsonian Institution, die in de V.S. be-
kend staat als ccn vooraanstaand hcrpctologe. 
De scric, waarin dit boek verscheen (prijs § 12,50) is 
hier te landc bctcr bekend als ..Knanrs Diercnleven 
in kleuren" en binnen afzienbare tjjd zal bij de uit-
geverij Gaade. een Nederlandsc vortaling van dit boek 
het licht zien. Evenals het deel ,,Reptielen" is dit 
boek schitt crenel uitgevoerd met tahijke (222) foto's, 
waarvan 77 in kleuren. 
De schrijfster voerl ons in een prettige, heldere stijl 
door dc wcreld van bekende en minder bekende 
amphibien, bijzonderheden vertellend over het gebied 
waarin de dieren voorkomen, hun voedsel, gedragin-
gen, voortplanting enz., waarbij zij meermalen ook 
bijzonderheden geelt over het houden van het dier in 
gevangenschap. 
Familie voor [amilie wordt onder de loupe genomen. 
Dit boek valt dus zowel onder tie kijk- als onder de 
lecsboeken. Dc illuslraties, waaronder een aantal 
z wart/wit en kleuren foto's, vervaardigd door ons lid 
A. van den Nicuwenhuizen, zijn zeer fraai, royaal en 
met zorg uitgevoerd. Jammer is het, dat bij de foto 
op pagina 25 staat vermeld, dat hier dc kleine water-
salamander (Triturus vulgaris) is afgebecld, waar het 
hier kennclijk 2 kamsalamanders (Triturus crjstatus) 
betreft, duidelijk kenbaar aan de korrelige huidstruc-
tuur en de vlekkcntekening op de buik. Voorts staat 
op pag. 19 een storende drukfout bij de familie 
Hynobiidae, waar gesproken wordt van Randon sibi-
ricus, i.p.v. Ranodon sibiricus. 
Het is te hopen dat in de Nederlandsc vertaling deze 
fouten worden hersteld. 
Onze bibliothccaris moge ik aanraden dit iraaie boek 
in de NedcrUindse uitgave van Gaade in de biblio-
theek op tc nemen. opdat ook de Icdcn, die financieel 
niet in staat zijn dit vrij dure bock (vermoedelijk 
/ 37,50) aan to schaffen, hicrvan kunnen genieten. 
Verder kan ik het van harte aanbevelen als verjaar-
dags-, St. Nicolaas- of Kerstgeschenk! 
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De indeling van de kinase van Amphibia volgens het natuurlyk systeem 

In de amphibien worden drie grote. zeer onderschciden groepen onderkend; Orden of Ordines: 
Wormsalamanders, salamanders en kikvorsen. Alleen bij de salamanders en de kikvorsen wordt de 
Ordo verdeeld in een vijftal onderorden. subordines. die elk een of meer families, familiae. om-
vatten. Slechts bij de kikvorsen en padden heeft men een ondervcrdeling van dc families, in sub-
familiae, toegepast en daarin de gcslachten of genera ondcrgebracht. terwijl deze bij salamanders 
en wormsalamanders in groepen dc families vormen. Al deze groepen van Amphibien hebben een 
cigen technische naam, doch alleen de naam van het genus waartoe een diersoort behoort, vindt 
men als eerste naam van die diersoort terug. Ook de soort zelve heeft een naam, de specienaam, 
die als tweede naam wordt vermeld. Een eventueel toegevoegde derdc naam *— en voor elke 
soort is dat in een geval dc herhaling van dc specicsnaam •— duidt op dc ondervcrdeling van de 
soort in geografische rassen. Het volgende overzicht geeft aan, hoe de genera ondcrgebracht 
zijn in onderfamilies. families, onderorden en orden. 

O R D O : SUBORDO: 
1 Gymnophiona 

FAMILIA: 
1 Caeciliidac 

SUBFAMILIA: 

2 Urodcla 1 Cryptobranchoidca 1 Hynobiidac 
(Cauda ta) 

2 Cryptobranchidac 
2 Ambystomoidea 1 Ambystomidac 

3 Anura 
(Ecaudata) 

3 Salamandroidca 1 Salamandridae 

4 Proteida 
5 Meantcs 
1 Amphicoela 
2 Opisthococla 

3 Anomococla 

2 Amphiumidae 
3 Plethodontidac 

1 Protcidac 
1 Sirenidac 
1 Liopelmidac 
1 Discoglossidac 

2 Pipidac 

1 Pclobatidac 

1 Xenopinac 

2 Pipinac 
1 Mcgophryinac 

GENERA: 
Ichlhyophis 
Caecilia 
Hypnyeophis 
Dcrmophis 
Herpele 
Siphunops 
Thyphlonectus 
Scolccomorphus 
Rhinatrema 
Hynobius 
Ranodon 
Onychodactylus 
Pachypalaminus 
Batrachuperus 
Cryptobranchus 
Meqalobatrachus 
Ambystoma 
Sircdon 
Rhyacotriton 
Dicamptodon 
Tylototriton 
Pachytriton 
Triturus 
Taricha 
Pleurodeles 
Euproctus 
Notophthalmus 
Salamandrina 
Saiamandra 
Chiofflossa 
Amphiuma 
Gyrinophilus 
Pseudotriton 
Eurycea 
Manculus 
Typhlotriton 
Stcreophilus 
Typhlomolge 
Dcsmoqnathus 
Lcurocjnathus 
Plelhodon 
Hemidactylium 
Batrnchoseps 
Ensatina 
Ancides 
Hydromantes 
Oedipus 
Proteus 
Necturus 
Siren 
Pseudobranchus 
Liopelma 
Ascaphus 
Discoqossus 
Bombina 
Alytcs 
Barbourula 
XtMiopus 
Hymenochirus 
Pseudhymenochirus 
Prolopipa 
Pipa 
Mcqalophrys 
Loptobrachium 
Nesobia 
Sciittcjer 
Aehirophryno 
Ophryophryne 
Leptobrachclla 
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ORDOs 
vcrvolg 

Anura 

SUBORDO: 

4 Procoela 

FAMILIA: 

1 Bufonidae 

SUBFAMILIAt 
2 Pclobatinac 

3 Sooglossinae 

1 Criniinae 

GENERA: 
Pelobates 
Pelodytes 
Scaphiopus 
Nesomantis 
Sooglossus 
Crinia 

2 Brachyccphalidac 

3 Hyl idac 

5 Dip las icoe la 1 Ran idae 

2 Hcleophryninae 
3 Pscudinac 

4 Rhinophryninac 
5 Bufoninac 

6 Elosi inac 

7 Lcptodactylinae 

1 Rhinodcrmatinac 

2 Dendrobatinae 

3 Brachyccphalinac 

1 Hcmiphractinac 

2 Hylinac 

1 Arthroleptinae 

2 Astylostcminae 

3 Phrynopsinac 

Mixophyes 
Lcchriodes 
Phanerotis 
Ranaster 
Lymnodynastes 
Hclioporus 
Philocryphus 
Chiroleples 
Mitrolysis 
Phractops 
Pseudophrync 
Hyperolia 
Adelotus 
Philoria 
Cryptotis 
Myobalrachus 
Notaden 
Heleophryne 
Pseudis 
Calyplocephalus 
Ccratophrys 
Hylorina 
Borborocoetes 
Telmalobius 
Cycloramphus 
Grypiscus 
Batrachophrynus 
Eleutherodactylus 
Syrrhophus 
Rhinophrynus 
Nectophrynoides 
Bufo 
Phrynella 
Pseudobufo 
Wcrneria 
Elosia 
Megaelosia 
Crossodactylus 
Paludicola 
Physalacmus 
Pleuroderma 
Eupcmphix 
Limnomedusa 
Leptodactylus 
Plectromantis 
Edalorhina 
Sminthillus 
Geobatrachus 
Rhinoderma 
Hyloxalus 
Phyllobates 
Dendrobates 
Dendrophryniscus 
Orcophrynella 
Atelopus 
Brachycephalus 
Amphignathodon 
Heniiphractus 
Ceratohyla 
Gastrolheca 
Cryptobatrachus 
Acris 
Pseudacris 
Centrolene 
Centrolenella 
Amphodus 
Lophyohyla 
Ptcrnohyla 
Corythomantis 
Triprion 
Hyla 
Nyctimystes 
Phyllonicdusa 
Arthroleptis 
Phrynobalrachus 
Cardioglossa 
Schoutedenella 
Dimorphognathus 
Arthrolcptclla 
Scotobleps 
Nyctibates 
Gampsosteonyx 
Astylosternus 
Phrynopsis 
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ORDO: 
Anura 

vcrvolg 

SUBORDO: 

Diplasicocla 

FAMILIA: 

Ranidae 

2 Polypcdatidac 

3 Brcvicipitidae 

SUBFAMILIA: 

Phrynopsinae 
4 Raninac 

5 Pctropcdctinae 

6 Cornufcrinac 

1 Dyscophinac 

2 Rhombophryninae 

3 Sphenophryninac 

4 Cacopinac 

5 Symphygnathinac 

6 Kalophryninac 

7 Microhylinac 

8 Phrynomerinac 
9 Kaloulinac 

10 Mclanobatrachinac 
11 Brevicipitinac 

12 Hoplophryninac 
13 Hcmisinae 
14 Cacostcminac 

GENERA: 

Leptodactylodon 
Nyctibatrachus 
Nannophrys 
Oreobatrachus 
Ooeidozyga 
Gigantorana 
Conraua 
Altirana 
Rana 
Arthroleptides 
Petropedetes 
Cornufer 
Hyla rana 
Micrixakis 
Staurois 
Platymantis 
Discodeles 
Ceratobatrachus 
Batrachylodes 
Simomantis 
Palmatorrappia 
Polypedates 
Rhacophorus 
Chiromantis 
Hylambates 
Hyperolius 
Mantella 
Megalixalus 
Leptopelis 
Kassina 
Mantidactylus 
Aglyptodactylus 
Hemimantis 
Philautus 
Phrynoderma 
Gephyromantis 
Dyscophus 
Calluella 
Callulina 
Pseudohemisus 
Scaphiophryne 
Mantipus 
Platyhyla 
Platypelis 
Plethodontohyla 
Cophyla 
Anodontohyla 
Stupffia 
Liophryne 
Sphcnophryne 
Oxydactyla 
Oreophryne 
Colpoglossus 
Glyphoglossus 
Cacopus 
Calliglutus 
Phrynomantis 
Cophixalus 
Copiula 
Choerophryne 
Aphantophryne 
Genyophryne 
Mantophryne 
Callulops 
Xenorhina 
Xenobatrachus 
Asterophrys 
Kalophrynus 
Hypopachus 
Olophryne 
Chiasmocleis 
Mectodactylus 
Stercocyclops 
Microhyla 
Phrynella 
Gastrophryne 
Clenophryne 
Phrynomerus 
Kaloula 
Manchuria 
Ramanella 
Melanobalrachus 
Breviceps 
Spelaeophryne 
Didynamipus 
Hoplophryne 
Hemisus 
Cacosternum 
Anhydrophryne 
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