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Een van de fraaiste, Europese hagedissen is 
de op de voorplaat van dit nummer afgebeelde 
Lacerta schreiberi. ook wei Spaanse smaragd
hagedis genaamd. Dit dier komt voor in bet 
zuiden en westen van bet lberische schiereiland, 
waar bet de plaats inneemt van de ons wel
bekende smaragdhagedis (Lacerta viridis) uit 
andere streken. 
Uiterlijk lijken de.ze dieren :z;eer sterk op elkaar. 
Lacerta schreiberi is echter iets kleiner en 
mogelijk nog iets feller en frisser gekleurd dan 
de smaragdhagedis uit meer noordelijke streken. 
In tegenstelling tot de smaragdhagedis hebben 
de meeste wijfjes van Lacerta schreiberi even
als de mannetjes een prachtig blauwgekleurde 
keel. 
In hun natuurlijke omgeving zijn bet :z;eer be
weeglijke en snelle dieren en de vangst gelukt 
dan ook meestal slechts in de vroege morgen
uren. Maar ook dan moet men zich nog grote 
moeite getroosten. In de middaguren is bet 
praktisch onmogelijk de.ze wegflitsende dieren 
te pakken te krijgen. 
In gevangenschap dient men deze dieren te 
verzorgen in een droog en liefst zonnig terrarium 
met temperaturen van 25 - 30° C. lndien aan 
de.ze eisen wordt voldaan, blijken bet goed 
houdbare dieren te zijn. Ben winterslaap is 
voor de.ze dieren niet noodzakelijk, maar om .ze 
tot voortplanting te krijgen lijkt bet mij toch 
beter ze , s winters 2 a 3 we ken koeler te 
houden (ca. 10 - 15° C) en ze dan heel 
schraal te voeren. 
Als voedsel nemen ze allerlei insekten, ook 
meelwormen en sprinkhanen en daarnaast ook 
gaame regenwormen en spinnen. 
In begin juli worden de eieren gelegd en het 
kan tot eind oktober duren eer de.ze uitkomen. 
De jonge, pas uitgekomen dieren zijn ca 8 em 
lang, waarvan 5 em voor rekening van de 

staart komt. Wie meer wi1 weten van de.ze 
prachtige en interessante hagedis verwijs ik 
naar bet artikel in de 8e jaargang van ons blad 
op blz. 85. 

M. v. R. 



Herpetologische belevenissen op 

Corsica in 1961 en 1962 

R . Ill. •lleQer . ; trn• tef.,een 

CORSICA ,.lie de Beaute", is een van de 
grootstc eilanden in de Middellandse zee; het 
heeft· cen lengte van 183 km en het brecdstc 
gcdeelte is 83Yl km. De westkust is grotendeels 
rotsachtig met prachtige baaien en zandstrand
jes. De Oostkust daarentegen bestaat voor hct 
grootste gedeelte uit laagvlakten met moeras
achtige gedeelten en binnenzeeen. 
De toevoeging ,. lie de Beaute" is geenszins 
overdreven; schilderachtige landschappen en 
dorpen met pittoreske kerktorens en straatjes. 
machtige hoge bergen (er is zelfs een winter
sportcentrum) met talrijke beekjes maken dit 
eiland tot een ideaal vakantieoord. Maar Corsica 
is voora l voor terrariumliefhebbers een Eldo
rado. omdat er zo bijzonder vee! reptielen en 
amphibieen voorkomen. waarover ik u dan het 
een en ander wil vertellen. Het gebied dat door 
mij werd bezocht wordt begrensd door de route 
van de beroemde Tour de Maquis t.w. Calvi 
(standplaats) Belgodere, Ponto Leccia. Fran
cardo. Calacuccia, Evisa en Porto. 
De meest voorkomende hagedis op Corsica is 
de Lacerta mura/is tiliguerta. Dit prachtige 
diertje heb ik overal gevonden. aan de kust. 
langs beken en in de bergen tot op grote hoogte. 
De tekening is zeer variabel van lichtbruin met 
blauwe schilden op de zijflanken tot bij het 
zwarte af. De laatstc varieteit lijkt vee! op de 
Lacerta muralis bniggimanni. Opvallend is dat 
de dieren vaak een prachtige groene staart 
hebben en de keel van oranje tot gee! geklcurd 
is. De tweede hagedis d ie vee! voorkomt. doch 
minder vaak dan vorengenoemde Lacerta m. 
tiliguerta is Lacerta sicula campestris. Deze 
hagedis is groter en forser en werd waarge
nomen langs de rotsachtige kust bij Calvi in de 
maquis. (Voor zover niet bekend is, maquis 
een verzamelnaam voor de !age struiken en 
kruidachtige gewassen op Corsica). In het 
binnenland trof ik deze hagedissen aan op 
muurtjes en langs de wegen. Boven de 1.000 m 
heb ik ze echter niet meer gezien. 
Op grote hoogten vanaf ca. 1.000 m vindt men 
de bijzonder mooie Lacerta bedriagae bedriagae 
( Bcdriaga was cen Russisch Herpetoloog). 
Dit dier doet denken aan de Balearenhagedis; 
vrij fors gebouwd, groen/zwart gemarmerd met 
een zecr dikke staart. Aan de zijkanten bevinden 
zich prachtige kobaltblauwe schilden. Verleden 
jaar had ik het geluk drie cxemplaren te vangen. 
twee 9 9 en een (J. twee gevangen aan de 
oever van de rivier de Asco aan de voet van 
de Monte Cinto en een exemplaar in het bos 

van Bonifato. Dit jaar was ik minder gelukkig 
en kon ik slechts ecn exemplaar bemachtigen 
bij de Bergerie de Bicharella. Bij de beklimming 
van de Monte Cinto heb ik talrijke exemplaren 
gezien maar de dieren waren zo schuw en snel. 
dat vangen uitgesloten was. Deze hagedis is 
zeer goed te houden in het terrarium. Prof. 
Mertens deelde mij mede. dat bij hem een exem
plaar de respectabele leeftijd van negen jaar 
heeft bereikt. 
Van de op Corcica levende Algyroides fitzingeri 
heb ik slechts twee excmplaren gezien. Een in 
het bos van Bonifato en een aan de voet van 
de Monte Cinto. Het waren zeer slanke kleine 
bruine hagedisjes van ca. 10 em lengte inclusicf 
de staart. Ze waren echter voor mij ongrijpbaar 
en ook het fotograferen bleek een onmogc
lijkheid. 
Van de op Corsica lcvendc geckosoorten heb 
ik slechts de Tarentola mauritanica (Linnaeus) 
kunnen ontdekken. Hiervan heb ik 's avonds 
zcs excmplaren kunnen bemachtigen. Deze 
gecko komt praktisch overal voor. waar stenen 
en muurtjes zijn. Vooral langs de kust onder 
grote rotsblokken heb ik ook overdag vele ge
zien. De kleur varieert van lichtgrijs. creme tot 
donkerzwart met Iichte puntjes. 
Mijn ervaring is. dat hagedissen vooral voor
komen waar water is. Op de rotsachtige kust 
is hct overdag weliswaar droog . doch 's avonds 
wanneer de temperatuur daalt stroomt er enorm 
vee! vochtige Iucht uit zee het land binnen. Uit 
de dauwvorming kunnen de dieren 's morgens 
vroeg hun behoefte aan vocht dekken. 
Ook op amphibieengebied vie! vee! te belev.en. 

Lac e rta muralis liligucrta toto J. van Raam 
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Reeds verleden jaar ontdekte ik aan de kust 
in de buurt van Calvi een klein poeltje waarin 
het krioelde van kikkerlarven. Het water in 
dit poeltje was afkomstig uit een bronnetje in 
de rotsen. Zeals op de foto te zien is. was dit 
poeltje slechts een tiental meters van de zee 
verwijderd en bestaat het achterland uit droge 
woeste grond. U kunt zich derhalve mijn ver
bazing voorstellen toen ik bemerkte, dat de 
larven van H yla arborea sarda Betta en Disco
glossus pictus sardus Tschudi waren. Vlak voor 
mijn vertrek heb ik een flink aantal pas gemeta
morphoseerde kikkertjes gevangen en medegeno
men, welke bij diverse !eden inmiddels tot vol
wassen exemplaren zijn uitgegroeid. Zover ik kon 
vaststellen bestond het voedsel in het poeltje uit
sluitend uit algen. Het water was prachtig 
helder. Tot mijn niet geringe verrassing bevond 
zich in het poeltje ook een jongc ringslang 
Natrix natrix corsa (Hecht), die van tijd tot 
tijd bovenkwam, doch bij het bespeuren van 
onraad onmiddellijk onder stenen in het water 
verdween. Natuurlijk heb ik dit idylisch plekje 
niet verstoord. Helaas echter was de ringslang 
de volgende dag verdwenen en het water be
hoorlijk troebel. Blijkbaar was ik niet de enige 
ontdekker van dit stukje natuurschoon gebleven 
en hadden andere .,natuurvorsers' ' de slang 
medegenomen. Dit jaar waren de larven niet zo 
ver en waarschijnlijk was de natuur op Corsica 
enige weken ten achter gebleven zeals dit oak 
in Nederland het geval was. De larven, die zich 
dit jaar in het poeltje bevonden hadden zelfs nog 
geen achterpootjes. Merkwaardig is, dat de pas 
gemetamorphoseerde larven van de Hyla arborea 
sarda vee! grater zijn dan van de schijftong
kikker terwijl de volwassen exemplaren van de 
laats tgenoemde kikker vee! grater zijn. Het is 
overigens verbazingwekkend wat een grate af
stand de kikkers moeten afleggen in een droog 
gebied om dit poeltje te bereiken. 

Broedplaats H yla arba rca sarda en Discog/ossus p . 
sardus foto R. M. Meyer 
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Lacerta bedriagae toto J . J. van Raam 

De schijftongkikker komt vee! voor in en langs 
beken. De tekeni.ng en kleurvariaties zijn vrij 
groot. De dieren zijn soms zeer danker, bij het 
zwarte a f en hebben rode banden op de dijen. 
Ik heb echter ook exemplaren gevangen die 
qua kleur en tekening iets met de rana tempo
raria overeenkwamen. De schijftongkikker wordt 
tot op zeer grote hoogte gevonden. De eieren 
worden dan in beken afgezet; het water is koud 
en komt niet hoger dan 8° C. Ik kreeg dan ook 
de indruk, dat de larven in deze gebieden over
winteren en pas het voorjaar daarop metamor
phoseren. Merkwaardig is, dat de kikkerlarven 
soms aan een minimum levensruimte voldoende 
hebben; zo vond ik in uithollingen van rotsen, 
welke niet grater waren dan de inhoud van een 
soepkom tussen de in het water rottende blade
reo diverse larven van de schijftongkikker, die 
vee! ringslangen aan. maar ik zag ook toorn
er prima uitzagen. Hierbij moet ik nog aan
tekenen, dat deze minuscule poeltjes altijd in 
de schaduw lagen. 
Een vee! voorkomende kikker is de Rana es
culenta. In de laagvlakten kan men ze in grote 
getale aantreffen. In het stuwmeer bij Argentella 
zaten er talloze tussen de waterplanten en de 
kleur was vaak bijzonder mooi groen. Ik heb 
deze kikker tot in het dorp Calvi gesignaleerd 
nl. in een regenput langs de weg. 
Bij het riviertje de Asco in de buurt van Ponte 
Leccia ving ik een kikker. die ik niet heb kunnen 
dertermineren. De hecr van Rekum maakte er 
een mooie foto van. Waarschijnlijk betreft het 
hier een varieteit van de Rana esculenta. De 
kleur was bruin. 
In het Bungalowpark bij Calvi , waar ik logeer
de, kwamen 's avonds bij het invallen van de 
duis ternis talrijke jonge Bufo viridis Laurenti 
te voorschijn, die pas waren gemetamorphoseerd. 
Behoudens enige volwassen dieren heb ik ook 
een flink aantal jonge padjes medegenomen. 
Ook hier weer een opvallend verschijnsel nl. 
dat deze kleine padjes geboren in een regenput 
een hindernis in de vorm van een steile ronde 
muur, die ca. 75 em. boven het water uitstak 
moesten nemen. 



Rana csculenta? !oto M. v. Rckun> 

Van de salamandersoorten heb ik slechts de 
Euproctus montanus (Savi) gevangen. Verleden 
jaar had ik een aantal volwassen exemplaren 
kunnen bemachtigen in een riviertje bij het 
vliegveld van Calvi. De heer W ijffels heeft in 
Lacerta, 14e jaa rgang Nr. I , een interessant 
artikel aan deze bijzondere salamander gewijd. 
Dit jaar heb ik wei volwassen exemplaren ge
zien, maar niet kunnen vangen, zodat ik ten
slotte maar een aanta l larven heb medegenomen. 
De Euproctus monfilnus komt voor in stromend 
water en is beslist niet zeldzaam. doch in de 
zomer hebben de volwassen exemplaren het 
water verlaten en zijn dan onvindbaar. De jonge 
larven vindt men onder s tenen en bij voorkeur 
op zeer ondiepe plaatsen. De salamanders komen 
tot op zeer grote hoogte voor. 
Verleden jaar is het mij gelukt een tweetal Emys 
orbicularis (Linaeus) te vangen. Het waren 
jonge dieren van ca. 6 em. grootte. Een in een 
poeltje bij een brug over de Asco en een in 
een slootje langs een verkeersweg bij Calvi. Dit 
jaar zag ik in het stuwmeer bij Argentella zes 

Euproctus mon tanus loto M. v. Rekum 

groc~ exempla ren op een over her wat~r 
hangende tak zitten. De dieren zijn echter zeer 
schuw, zodat wij ze slechts vanuit de ver te met 
een verrekijker konden bekijken. De eigenaresse 
van het Bungalowpark vertelde mij. dat er 
vroeger een schildpaddenvijver bij het park 
was geweest, waarin talloze door de Corsicaanse 

. jeugd gevangen schildpadden waren ondergc
bracht. De dieren hadden elk jaar grote hoe
veelheden eieren afgezet maar voor zover men 
kon nagaan, was maar een klein gedeelte uit
gekomen. 
De T estuda hermanni robermertensi heb ik niet 
kunnen vinden ondanks ijverig zoeken in de 
buurt van Corte. 
In tegenstelling tot het vorige jaar heb ik dit 
jaar vijf slangen van Corsica meegebracht, nl. 
3 N atrix natrix corsa en twee Coluber viridi
flavus viridiflavus Lacepede. Deze twee slangen 
bewonen naar mijn ervaringen praktisch dezelfde 
biotoop nl. beddingen van beken en slootjes 
langs wegen. In de buurt van Calvi trof ik vrij 
slangen. Een toornslang werd gevangen bij het 

Biotoop van Euproclus montanus !o to R. M. Meyer 

stuwmeer van Argentella en een ongevecr in 
het midden van de weg van Calvi naar het bos 
van Bonifato. De toornslangen zijn in het begin 
ongelooflijke bijters en trekken zich zodra zij 
onraad bespeuren tussen de s tenen tc rug. waar- · 
uit zij haast niet te verwijderen zijn. Het zijn 
prachtige elegante slangen. die zich met kikkcrs 
en hagedissen voeden. De volwassen exemplaren 
zijn bij het zwarte a f terwijl de jonge dieren 
een jeugdkleed hebben en vee! Iichter d.w.z. 
lichtgroen geklcurd zijn. 
De Corsicaansc ringslang is een zachtaardig 
dier, bijt n iet. sist a ileen van tijd tot tijd cen 
beetje. maar aileen a ls het zich bedreigd voelt. 
wordt de cloaca geledigd waa rdoor een ont
zettende stank verspreid wordt. Het verschil 
tussen de Corsicaanse r ingslang en de ringslang 
van het Continent bestaat o.a. hierin. dat bij de 
Corsicaanse ringslang de occipitaalvlekken ont
breken. 
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Variaties in tekening bl} de Corsicaanse rlngslang, 
Nat rix natrix corsa. 
V.l.n.r. S.H.F. 58318 rug en buikzijde, alkomstig van 
Flgarella-Ffup , tusscn Calvi en Bonifacio. 
S.H.F. 58380 rug en bu/kzijdc, atkomstig van A rgcntei/a . 

In Calvi wordt beweerd, dat in de buurt van 
Corte ook adders voorkomen, doch volgens 
Prof. Mertens in .. Unterlagen zu einer Herpeto
logia tyrrhenica": Die Amphibieen und Reptilien 
Korsikas - is dit niet mogelijk. Ik heb deze 
slangensoort ook niet gezien. 
Corsica heb ik nu tweemaal bezocht en ik kan 
een ieder dit eiland van harte als vakantieoord 
aa nbevelen. Als u erheen gaat, probeer een dag 
vrij te maken voor een bezoek aan het stuwmeer 
bij Argentella. omdat u daar zoals uit mijn 
artikel blijkt, een verzamelplaats van reptielen 
en a mphibieen vindt. Men vindt bij het stuwmeer 
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Foto's: Senckerberg museum Frankfurt a/M. 
Welwillend ter bcschlkking g csteld door prot. Dr. 
R. Mertens - Frankfurt a/M. 

de ruinen van een zilvermijn. op zich zelf reeds 
cen bezienswaardigheid. Loop langs het 7.and
strandje van het s tuwmeer, dan kunt u jonge 
hagedisjes geboren zien worden. Bij dit stuw
meer kan men dus de volgende dieren aantreffen: 
Lacerta muralis tiliguerta in vele variaties. 
schildpadden. toornslangen, ringslangen. Rana 
escu/enta, schijftongkikkers en iets verderop in 
de beekjes larven van de Euproctus monfanus. 
De plaats in moeilijk te bereiken, omda t er geen 
bus- of treinverbinding is. De enige mogelijkheid 
is een auto. 
(lor summary see page 6~) 



Aantekeningen o~er 

Anolis Carolinensis 

Ilon a Sch uatcr , nrcsd e n 

m e t fo t o ~. d . scltrijt,..r 

De dieren waarover in dit artikel gesp~oken 
wordt maakten deel uit van een zending welke 
in juli 1958 in Duitsland aankwarn. Op I novem
ber kwam ik in het bezit van de laatste twee 
dieren uit deze zending. allebei mannetjes. T er
wijl het grotere dier op zijn evenbeeld in een 
hem voorgehouden spiegel reageerde a ls op 
een indringer in zijn revier - imponcren. kop
knikken en afplatten van het lichaam - vielen 
deze gedragingen bij het kleinere mannetje n!ct 
waar te nemen. Ook bleek dat hct kleine ma n
netje aileen vluchtte. wanneer het een ontmoeting 
had met bet grotere dier, w aarbij het laatstgc
noemde een imponeer-houding vertoonde. Ik 
ncem aan dat de voortdurende overhecrsing van 
hct grotc mannetjc de gcdrag ingen van hct 
kleincre be'inv loed heeft. 
In maart 1961 kreeg het kleinste dier een ont
steking aan het linkeroog. Spoelingen met boor
water gaven geen blijvende verbetering. De 
ontsteking ging ten s lotte ook op het rcchte~oog 
over. Vocdsel werd aileen aangenomen en 
gegeten. wanneer hct tussen de kaken werd 
geschoven. Reeds in hct begin van 1961 werd 
een gezwel in de buurt van de keel waargc
nomen. Dit gczwel werd groter en men kon hct 
van buiten af ook voclen. Men krecg de indruk 
da t het doorslikken van het voer rnoeilijkhcden 
ga f. 
Op 13 maar! 196 1 vond ik bet diertje dood 
in het waterbakje in het terrarium. 
Sectie wees uit dat het gezwel in de buurt van 
de keel was ontstaan door de enorm vcrgrotc 
schildklier. glandula thyreiodea. een struma
achtige opzwelling. Gezien deze bevinding. zou 
ik denken dat de oogziekte een nevenverschijnsel 
van de sch ildkliervergroting is. Op de foto is 
de verandering van de zieke schildklicr gocd 
zichtbaar. Aan de andere o rganen waren met de 
microscoop geen vervormingen te constateren. 
noch vervcttingen. 
Enige maa nden later stierf ook bet overgebleven 
mannetje. De eetlus t van het d 'er was mecr en 
rneer teruggelopen en op zekcrc dag la g hct 
dood op cen ta k. 
De doodsoorzaak van dit dier is zecr waarschijn
lijk ouderdomszwakte gcweest. Ook de ont
stcking van de schildklier is m.i. ecn oudcrdoms
ve rschijnscl: onder bcpaalde omstandighcden 
kan echter ook eenzijdigc voeding de oorzaak 
zijn. 
Jammer genoeg waren de omstandigheden waar
onder de dieren leefden. voorda t ze in mijn 
bezit kwamen. mij niet bekend. 
Ten slottc nog ccn bcschouwing over de ouder
dom der dieren. Zoals in het begin van d:t 

artikel werd medegcdceld. kwamen de dic ren 
in juli 1958 naar Duitsland. Aa ngenomen . dat 
zij reeds 3/4 to t I jaar oud gcweest zijn en in 
de zomcr van 1957 uit bet ei gekomen waren. 
bereiken de dieren dus een lccftijd van circa -1 
jaar. waarvan 3 in gevangenschap. Veel oucler 
wordt Anolis carolinensis na<Jr mijn weten nict. 
N aschrift: Er zijn gevallen bckend van Ano/is 
c. caro/inensis en A. c. porcalus. waarbij som
mige dieren. die reeds volwassen waren toen 
ze in gevangenschap raakten. het in het ter
rarium 6 en 7 jaren volhieldcn. Waarncmingen 
aan de groei van in gcv<Jngenschap geboren 
dieren. die het vaak uitstekcnd doen. wijzen cr 
niet op. dat ze reeds in een jaar volwassen of 
gcslachtsrijp kunnen zijn. Het lijkt dan ook 
waarschijnlijk. dat een totale lee ftijd van 8 of 
9 jaar niet uitgesloten is. 
De door S c h u s t e r wa<J rgenomen schi ld
kliervergroting zou da n niet met zeke:·heid 
a ls cen ouderdomsvcrschijnsel kunnen wo:·den 
beschouwd. L. W. 

Summary 
Mr. S c h u s t e r reports o n a CCJse of adult 
Anole. Anolis carolinensis. suffering from 
ophthalmia in the left eye at first. in both eyes 
later on together with a severe tumor in the 
gular region. After death the thy riod gla nd was 
found to be tremendousl y enlarged CJnd in
fla mmed. The author tends to regard the 
o phtha lmia as connected with the thyriod disease 
and suggests senility as most probable cause. 
The editor remarks that Anoles frequentl y 
attain a greater age than the author's specimen 
did (some 4 years). 
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Rectilicatie toto voorpagina 

Abusieflijk werd in bet april-nummer als foto
graaf van de voorplaat de Heer J. Nedermeijer 
gemeld. Deze opname van de Groene Leguaan 
is echter van de hand van de Heer J. Faber. 

HERPETOGEOGRAFISCHE DIENS1 

De mededeling van de beer J. Post te Nijmegen, 
dat in de omgeving van Tilburg zowel knoflookpadden 
als zwemvoetsalamanders voorkomen, was aanleiding 
om op 20 april 1963 de aangegeven vindplaat!'en 
te bezoeken, teneinde bet voorkomen van deze dieren 
te verifH~ren. Wat de tocht ook mocht opleveren, 
de bedoelde padden en salamanders werden niet 
gevonden. 
Op verscheidene plaatscn, vooral ten westen van 
de stad, was de waterstand bijzonder laag. Terrein· 
eigenaren noemden de onttrekking van water aan de 
grond ten behoeve van de drinkwatervoorziening als 
voornaamste oorzaak. De resten water in de poelen 
waren drabbig en vuil. Het langdurig toegevroren 
liggen tijdens de winter kan mede een oorzaak zijn 
van de slechte conditie van bet water. 
Een zorgvuldig onderzoek leverde slechts een man· 
netje van de Kleine Watersalamander (Trilurus vulgaris 
vulgaris L.) op. Wei werden mannetjes van de 
Kamsalamander (Trilurus crista/us crista/us Laur.) 
aangetroffen, een soort die duidelijk veel minder 
gevoelig is voor troebel en vuil water. De beer 
Post deelde mede, dat in deze poelen door hem vaak 
T. vulgaris en helvelicus in flinke aantallen zijn 
gevonden, terwijl de Kamsalamander steeds betrekke· 
lijk zeldzaam was. Wellicht wachtten deze kleinere 
soorten een verbetering van de conditie van bet 
water af. 
Even ten noorden van de stad ligt een terrein, dat 
een sterk geaccidenteerd karakter heeft gekregen 
als gevolg van onregelmatige leemafgraving in de loop 
van vele jaren. Het is thans op sommige plaatsen 
weinig toegankelijk en dicht begroeid, in hoofdzaak 
met els en berk. Op en nabij dit terrein werd een 
talrijke populatie boomkikvorsen (Hyla arborea ar· 
borea L.) aangetroffen, waarvan de mannetjes zich 
reeds in bet water bevonden en luide koren vormden 
van volhardende kwakers. Voor zover kon worden 
nagegaan had de afzetting van de eieren nog niet 
plaatsgevonden. Op een weiland werd ecn Hyla· 
wijfje aangetroffen, dat onderweg was naar het 
water. In de vroege middag van 27 april werd deze 
plants opnieuw bezocht door de heer Wijtrels, maar 
hij vond noch boomkikkers noch de legsels van de 
dieren. 
Het was ontstellend om te zien hoe de meest 
bereikbare kuilen in dit terrein werden gebruikt als 
vuilstort. Een groot gedeelte van het gebied is reeds 
bedorven met hopen afval en de ratten hebben de 
belt inmiddels ook al gevonden. Getracht zal worden 
bevoegde instanties voor de bescherming van de rest 
van het fraaie terrein te interesseren. 
Op de Campinase Heide werd nog uitgezien naar 
Lacerta vivipara en Rana arvalis. De wijfjes van de 
Kleine hagedis waren actief. Het was duidelijk, dat de 
paringen reeds hadden plaatsgehad hoewel de man· 
netjes nog in de bronst verkeerden. Legsels van 
de Heikikker waren reeds in een gevorderd stadium 
van ontwikkeling; de talrijke resten ervan bevatten 
nog de laatste zich vrijmakende larven. Volwassen 
kikkers Werden niet gevonden; slechts een jong 
exemplaar van bet vorige jaar werd gezien. 
De vrijwel overal aanwezige legsels van de Bruine 
kikker (Rana temporarla temporaria L.) waren van 
recente datum, sommige nog dicht en donker, als 
daags tevoren pas afgezet. Bewegende larven konden 
nog niet worden waargenomen. Op sommige plaatsen 
was duidelijk te zien, hoe deze kikkers vele legsels 
tot een grote massa verenigen. Eisnoeren van de 
gewone pad, Bufo bulo bulo L., werden niet aange· 
troffen, terwijl ook de Groene kikker, Rana esculenta 
L., nog niet tot eiafzetting bleek te zijn gekomen. 
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In verband met bet negatieve resultant met betrekking 
tot Triturus helveticus helvelicus Rasoumowsky en 
Pe/obates fuscus fuscus Laur., werd besloten rond 
half mei opnieuw een onderzoek in te stellen en 
daarin tevens de .,brandkuilen" te betrekken, die een 
dee) uitmaken van de niet-vervuilde permanente 
stilstaande wateren in deze omgeving. 

L. W. 

Plakmiddel voor glas. Heinz Borman in Wilhelshafen 
deelt ons mede, dat er in Duitsland een uitstekend 
plakmiddel voor glas in de handel is, dat .,UHU PLus·· 
beet en betrokken kan worden van de firma H. & M. 
Fischer te Biihl (Baden). Het wordt geleverd in twee 
tuben: een met plak- en een met verhardingsmiddel, 
welke in gelijke hoeveelheden moeten worden ver· 
mengd. Met dit plakmiddel kunnen cuvetten en 
aquaria uit glasruiten in elkaar worden gelijmd. 
Een soortgelijk middel is in Nederland verkrijgbaar 
onder de naam DEVCON bij de Fa. Tools Machine
handel, Nieuwendijk te Amsterdam. 

VRAAG EN AANBOD, RUILRUBRIEK 

De beer C. J. Tirion, Mauvestraat 44 te ·s-Graven
hage biedt aan: Terrarium of aqua-terrarium: af
metingen 115 lang, 19 breed, 40 hoog, uit hoekprofiel 
15 mm, bodem en zijwanden glas. Prijs, aan huis 
afgehaald, f 30,-. 

De heer D. van den Broek zou gaarne enige trek
sprinkhanen en wandelende takken willen hebben 
met aanwijzingen voor de kweek. Wie kan hem 
hieraan helpen? Zuiderkruisstraat 12, Zwijndrecht 
(Z.H.). 

SUMMARY 

In his article Mr. R. M. M e y e r gives a description 
of the beautiful island of Corsica and of its richness 
of reptiles and amphibian~. He says that the lizard 
which is most frequently found in the island, Lacerta 
muralis tiliguerta, is a splendid animal he met with 
everywhere. 
In the mountains, above 1000 meters, he found the 
li~ewise very fine lizard Lacerta bedriagae bedriagae 
wtth the cobalt blue lateral shields. This species is 
very alert and hard to get. Especially in moist regions 
the most individuals are to be found. · 
Amphibians were plentiful in the neighbourhood of 
Calvi (N. Corsica). 
Mr. M e y e r found there tadpoles, of Hyla arborea 
sarda (de B e t t a), and of Discog/ossus pictus sardus 
T s c h u d i, together with young Buto viridis vir/dis 
Laurenti. 
Also near Calvi Emys orbicularis L i n n e and a lot 
of grass snakes were found. 
If anyone might go to Corsica on herpetological 
purposes he should visit the reservoir near Argen
tella, for there is a real meeting place of reptiles and 
amphibians. M. 

CONTRIBUTIEBET ALING 

Enige leden hebben nog verzuimd hun contributie 
over het lopende verenigingsjaar te voldoen. Zij 
krijgen het verzoek van de Penningmeester om hun 
bijdrage thans spoedig over te maken op postgiro· 
rekening no 861084 t.n.v. Penningmeester Lacerta 
Deventer 


