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Bufo bufo bufo (L.) 

Het op de voorplaat afgebeelde dier is de zuide
lijke vorm van de gewone, ook in ons land voor
komende, pad. 
Ik heb echter enkele van deze dieren uit Karnten 
en Bosnie-Hercegovina meegenomen, omdat zij 
opvielen door hun enorme afmetingen. De lengte, 
over de rug gemeten, bedraagt bij de door mij 
gevangen dieren namelijk 13 em; blijkens veld
waamemingen kan deze nog belangrijk grater 
zijn. De kleuren zijn wat feller en levendiger dan 
die van de in noordelijker streken levende pad
den. De rug is van zandkleurig tot danker olijf
bruin, met danker roodbruine punten en vlekken. 
Het zijn uitgesproken schemeringsdieren. Tegen 
het vallen van de duistemis trekken zij vanuit 
hun dagschuilplaatsen naar de beekbeddingen en 
maken hierbij soms een lawaai als een door het 
struikgewas dringend klein zoogdier. 
Deze padden worden zeer mak. Reeds na enkele 
dagen nemen zij voedsel uit de hand. lnteressant 
zijn de grate vraatzucht en de belangstelling voor 
een zeer grate variatie van voedsel. Wormen, 
kikkers, rupsen, vliegen en vlinders worden met 
dezelfde gulzigheid verslonden als bijen, hom
mels en zelfs wespen! Ik kreeg de indruk dat alles 
gegeten wordt wat zich maar beweegt. Dit be
vestigt ook de huidige eigenaar van de dieren, 
die mededeelde dat bij hem ook volwassen mui
zen werden gegeten. Zij hapten zelfs naar de 
staarten van slangen, die tijdelijk in het terrarium 
waren ondergebracht. 

0. M. Hombroek, Brielle 

Dit nummer kwam tot stand met medewerking 
van de leden van de werkgroep ,Rotterdam en 
omstreken". 



Een zelfgebonwd 
kamerte1•rarium 

C. J, J , Delr~entlaal, Capelle al<l IJne l 

Omdat mijn terrarium nogal wat gebreken ver
toonde, vooral op het gebied van de verwa r
ming en verlichting, besloot ik in het begin 
van 1962 een nieuwe bak te bouwen. waarbij 
ik va n de fouten gemaakt bij het bestaande 
terra rium veel nut had; ik wist nu ten minste 
zeker hoe het niet moest. N adat ik enkele leden 
van de werkgroep .. Ro tterdam" raad gevraagd 
en gekregen had, ging ik aan het werk. De te 
overwinnen moeilijkheden bracht ik in de vol
gende rubrieken onder: 
vormgeving , 
constructie, 
verwa rming en verlichting. 
inrichting. 
Allereerst kwam de vormgeving aan de orde. 
Het terra rium zou in een ruime. modern inge
richte kamer komen te staan en moest zoveel 
mogelijk bij het interieur aansluiten. In verband 
hiermede werden de volgende eisen aan het 
uiterlijk gesteld: strak. sober en fragiel. De 
s trakke lijn werd voora l bevorderd door de 
hoeklijnen en de poten uit een stuk te vervaar
digen. De soberheid werd gediend met de toc
gepaste kleuren, te weten zwarte matlak voor 
poten, hoeken en verbindingen. lichtgrijs for
mica als buitenbekleding van de later te be
schrijven bak en het gebruik van a luminium
proficl voor de geleiding van de schuifruiten. 
Door het gebruik van vierkante ijzeren buis 
kreeg het geheel een fragiel aanzien. 
Om de constructie Iicht en sterk te maken. koos 
ik metaa l als materiaal voor hct frame. Het 
laswerk heb ik moeten Iaten doen , hetgeen mij 
veel tijd kostte. De ve rticale lijnen worden ge
vormd door vier stij len van naadloos getrokken 
vierkante ijzeren buis van 2 x 2 em ter lengte 
van 153 em. De maten zijn natuurlijk willekeu
rig tc veranderen. De opgaande stijlen zijn o p 
drie plaatsen onderling met elkaa r verbonden. 
in mijn geva l o p 47 em vana f de vloer, op 62 
em va naf de vloer en u iteraard geheel bovenaan. 
Op de o nderste dwarsverbinding ligt een plaa t 
spaanderplaat van 18 mm dikte. De plaat client 
tot steun van een zinken bak en tevens als iso
laticmateriaal. De zinken bak heeft de afmetin
gen 56 x 86 x 15 em (de buitenwerkse maten 
van het terrarium zijn 60 x 90 em). In de bak 
is op 10 em uit de lange zijde een schotje gc
soldeerd. waaardoor de bak in twee delen gc
deeld wordt. Beide delen zijn afgedekt met 
geperfo reerd ijzeren plaat ( perforatie 0.5 em). 
De grote plaat ligt echter verzonken ongeveer 
5 em onder de rand van de bak en steunt op 
enkele bloempotten. De bak is evenals de ijze
ren plaat met een corrosiewerend middel be
handeld. De achterwand bestaat uit waterdicht 
geprepareerd hardboard. de ove rige wanden 
uiteraard uit glas. De g laspla ten kunnen aile 
geheel worden weggeschoven hetgeen erg ge
makkelijk is bij het schoonmaken. Een van de 
zijwanden is bovendien beplakt met nylongaas 

zod<~t n<~ het weg~chuiven van het glas een ge
hele gazen wand ontstaat waardoor op warme 
zonnige dagen bij geopende tuindeuren de 
zon ongehinderd naa r binnen kan schijnen. Het 
terrarium is voor ~ afgedekt met een o p 
nokken liggende glasplaat (verzonken tussen de 
bovenste dwarsverbindingen) en voor X met 
eerder genoemd geperforeerd ijzeren plaat. 
Boven de glasplaa t is de lichtkap aangebracht. 
Het zwakke punt van rnijn vorige terrarium 
was de verwarming en de verlichting. H iervoor 
zorgden twee zogenaamde broedlampen van tOO 
Watt elk. die hoven de bak waren geplaatst. 
Hicrdoor o ntstond een vrij s terke stralings
warmte in de hogere regionen van het terra
rium. terwijl het onderin koud en vochtig bleef. 
De verlichting was blijkbaar ook onvoldoende 
want de planten groeiden s terk naar het Iicht 
en kregen de bekende lange dunne ui tlopcrs 
die prompt verwelkten zodra ze hoven in het 
terrarium waren aangeland. In de nieuwe bak 
hcb ik er voor gezorgd dat deze nadelen wer
den vermeden. De verlichting wordt nu ver
zorgd door twee T .L.-buizen van 20 Watt: de 
buizen branden zomcr en winter van 7 uur 
's morgens tot ongevee r 9 uur 's avonds. De 
verwa rrning is een wat gecompliceerder zaak 
geworden . doch voldoct uitstekend. E erder heb 
ik bcschreven da t de zinken bak in twee delen 
is verdeeld. een breed deel van -16 x 86 em en 
een smal gedeelte van 10 x 86 em. Het g rote 
dee! llll bevat 25 a 30 liter water dat door 
middcl van twee in serie geschakelde aquarium
vcrwarmers van elk I 25 Watt op een tempera-
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tuur van ongeveer 30° C wordt gehouden. Het 
is mij gebleken. dat deze temperatuur vrijwel 
constant is. Deze aquariumverwarmers branden 
ononderbroken: de warme vochtige Iucht kan 
door de perforaties van de ijzeren plaat opstij
gen. Het smalle dee! van de bak bevat vier 
g loe ilampen van 100 W att die echter twee aan 
twee in serie geschakeld zijn en dus in totaal 
slechts I 00 Watt verbruiken. De gloeilampen 
brandden a ileen in het koude jaargetijd~ 
's och tends en brengen de temperatuur in be
trekkelijk korte tijd -4 a 5 graden omhoog. Ook 
het voorschakelapparaat van de TL-buizen is 
in dit gedeelte ondergebracht, zodat de daar
door afgegeven wa rmte eveneens benut wordt. 
Voor noodgevallen is dan naast de gloeilampen 
een gloeispiraa l van 60 W att gespannen die 
verbonden is met de thermostaat achter in het 
terrarium. De thermostaat stelt de spiraal in 
werking als in koude nachten de temperatuur 
beneden l-4 ° C daalt. Hoewel ik geen hygro
meter in het terrarium heb om de vochtigheids
graad te controleren, geloof ik dat deze v;ij 
hoog, a lthans voldoende hoog is, daar de 
planten er zeer fris uitzien en voortdu~end 
nieuwe scheuten en bladeren vormen; de in het 
terra ri um aanwezige anolissen vervellen regel
matig. 
O ver de inrichting kan ik kort zijn; de achtcr
want is bekleed met kurkschors. Er is in het 
terrarium geen bodemgrond, daar de mccste 
planten in .. gecamouflecrde" potten staan. 
Slechts enkele pla nten groeien op en in een 
vrij forse, half helle en grillig gevormce boom
stronk. hetgeen het oerwoudachtige karakter 
zeer ten goede komt. De meeste planten zijn 
bromeliaceen zeals Billbergia, A echmea, Nco-

rege/ia, Tillandsia en enkele Crypfanfen. Ook 
een Platycerium en cen Dracacna alsmede een 
Tradescanfia hebben een plaatsje gekregen. 
Eventueel lege plekken op de bodem zijn be
dekt met sphagnum en kurkschors. 
In het vorenstaande is naar ik meen onvoldoen
de tot uitdrukking gekomen hoe groot de ,.nut
tige ru!mte" is: welnu, de diepte is 60 em, ter
wijl de hoogte en brcedte elk 90 em zijn. Het 
terrarium is nu een jaar in gcbruik en heeft al 
zeer koude tijden achter de rug. De praktijk 
hceft uitgewezen dat het door mij toegepaste 
verwarmingssysteem, waar het mij om begon
nen was, zeer goed voldoet. 

Igua,.,a igu.ana 

De groene leguaan 
C. Jlit~k, Bre da 

Reeds enige malen is in ons maandblad aandacht 
besteed aan de .. greene leguaan" (Iguana igua
na). AI deze artikelen eindigen. in verschillende 
nuances met de verzuchting: de dieren groeien 
zo hard en wat moet men er dan mee doen? 
In november 1960 heb ik door eigen import uit 
Colombia (Zuid-Amerika) drie 60 em lange 
leguanen aan mijn verzameling kunnen toe
voegen. 
De dieren werden ondergebracht in een ruim 
kamerterrarium met vee! klimmogelijkheden, 
doch geheel onbeplant; zij ontwikkelden zich 
voorspoedig, d.w.z. de vervellingen vonden re
gelmatig plaats. T och stierven er na ongevecr 
twee maanden twee van de drie. H et bleek. bij 
sectie, dat zij te vee! meelwormen hadden ge
geten en zodoende een flinke verstopping had
den. Hoewel bij navraag bij ande re .. Lacerta"
leden de schuld op de mcelwormen geschoven 
wcrd. meen ik toch, gezien mijn latcre ervaring. 
dat de ware redenen te !age femperafuur en 
onvoldoende vochtigheid waren. 
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Volgens literatuur en inlichtingen zou een tem
peratuur van 25• C. voldoende zijn; inderdaad 
dit is voldoende, doch 30° C. is beter. Toen ik 
dan ook de temperatuur dagelijks tot 30° C. 
liet oplopen en de enig overgebleven leguaan 
enige malen per dag met lauw water flink nat 
spoot, bleef verdere tegenslag achterwcge. In 
de excrementen bevonden zich ook geen onver
tecrdc meelwormen meer. 
Uit een latere import heb ik weer twee exem
plaren overgehouden. zodat mijn oorspronkelijk 
aanta l weer compleet was. Het samenvoegen 
van de twee nieuwkomers met het .. oudere" 
exemplaar ging niet geheel zonder moeilijk
heden. Stevige vechtpartijen kwamen voor en 
de oudste schroomde niet de nieuwkomers te 
bijten. Bijzonder interessant was het om het 
kopknikken. zo bekend van de Anolis-soorten . 
nu bij een Iguana iguana waar te nemen. terwijl 
ook de huidplooi onder de keel uitgezet werd. 
N a enige dagen accepteerden de dieren elkaar 
en was de rust weergekeerd. 



Het dagelijks menu bestaat uit: 
sla, andijvie, spinazie of verder groen blad. 
2 a 3 tomaten. 1 a 2 bananen. 
geraspte appel of ander zacht fruit, 
regenwormen of wasmotlarven. 

Het geheel gaat in een schaal en dezc wordt 
in het terrarium geplaatst. Bijzonder opmerkelijk 
is dat de leguanen al op een afstand (5 meter) 
kunnen zien, dat hun menu in aantocht is. De 
koppen worden scheef gehouden en zij volgen 
de bak met eten met hun ogen, als die niet 
direct in hct terrarium wordt gezet. 
Wederom volgens de literatuur zouden leguanen 
in gevangenschap hun nagels of hun fel groene 
kleur verliezen. Ik heb bij mijn dieren ( gelukkig) 
dit euvel niet kunnen constateren. Ter voor· 
koming hiervan wordt om de 10 dagen aan het 
eten een theelepeltje gemalen beenderenmeel toe· 
gevoegd, evenals enige druppels vita mine ( op 
water basis). 
Verder worden de leguanen iedere dag geduren· 
de 10 minuten bestraald met een Philips· hoogte· 
zon. 
Het gevolg van deze verzorging is geweest. 
dat het oudste dier thans een lengte heeft van 
1.35 m en dan komen de moeilijkheden! Twec· 
maal daags doen de dieren hun behoefte: liefst 
van hoven uit het terrarium ( 2 m hoog) en 
hangend hoven het waterbassin. Het gevolg 
laat zich gemakkelijk raden; een vieze boel. 
Iedere dag moest ik het water in het bassin 
verversen, ruiten zemen, kortom het hele ter· 
rarium reinigen om geen stank in huis te krijgen. 
Ik heb e.e.a. radicaal opgelost. Achter in de 
tuin heb ik een broeikastje Iaten bouwen. ge· 
heel gelsoleerd tegen de kou met kurk in de 
grond en tussen de spouw·muren, en voorzien 
van dubbel glas. Verder een elektrische ver· 
warming met thermostaat. Het geheel zag er 

voortreffelijk uit, maar nil kwam de nieuwe 
moeilijkheid. 
Volgens mijn ervaring hecht een leguaan zich 
aan zijn omgeving. Hoe zouden de dieren rca· 
geren. als zij van cen kamertcrrarium met 
enigszins gedempt Iicht na 2}1 jaar overgeplaatst 
worden in het volle daglicht? De verhuizing 
vond in mei van dit jaar plaats. lnderdaad wil· 
den de dieren enige dagen niet eten. ondanks 
dat ik ze hun lievelingskostje voorhield. Dit 
lievelingskostje bestaat uit, om de paar dagen, 
gesnipperd hart of milt, dat uit de kom van mijn 
hand gegeten wordt. 
In de nieuwe behuizing heb ik het dagelijks 
bestralen met de hoogtezon achterwegc gelaten. 
het menu is onveranderd gebleven, aileen is 
daaraan toegevoegd het blad van de .. Bruids· 
sluier" ( Polygonum aubertii) cen wild groeiende 
heester, die in mijn tuin staat. De dieren zijn 
hier zo verzot op, dat zij de lange lianen uit 
mijn handen trekken! 
De leguanen wonen nu samen in een terrarium 
van 2 x 2 meter met 3 Basiliscus basiliscus en 3 
Zebravinken. J a, u leest het goed: 3 vogeltjes. 
Gaarne zou ik van lezers die de Iguana iguana 
in de vrije natuur hebben bestudeerd. vernemen 
of deze dieren zgn. ..wachters" bij zich hebben. 
De Iguana iguana vervelt bijna het gehele jaar 
door. de huid laat met grote Iappen los. De vo· 
gels trekken nu deze huid van het lichaam. het· 
geen de leguaan kennelijk prettig vindt, want de 
vogels worden niet verjaagd. Toch hebben de 
dieren aile gelegenheid zich te schuren langs de 
klimbomen of zich te krabben. 
Tot slot mag ik nog vermelden, dat ook in de 
brocikas ovcrdag de temperatuur 30° C. be· 
draagt. 's nachts daalt tot 18° C., tcrwijl de 
vochtigheid zeer hoog is. Dagelijks wordt alles 
bespoten en flink nat gemaakt met lauw water. 

Tentoonstelling ,De natour in huis" 

Op deze. van 27 december t/m 5 januari jl. in 
de Zuiderpark·H.B.S. in Den Haag gehouden 
tentoonstelling kwam .. LACERTA" met niet 
minder dan 18 terraria uit. 
Aan deze, door de Haagse Vogelvereniging 
.. Orneon" georganiseerde tentoonstelling namen 
behalve Lacerta ook deel het Museum voor 
Natuurlijke Historic te Leiden, de Openbarc 
Bibliotheek te 's·Gravenhage en diverse ver· 
enigingen op het gebied van zoetwater· en zee· 
wateraquaria, cactussen, bijen, enz. 
In de ruime zalen van de moderne Zuiderpark· 
H.B.S. komt alles zo prachtig uit en de heer 
Bob Leenart. die voomamelijk de Lacerta·in· 
zending verzorgde, had dus volop ruimte om 
de terraria op smaakvolle wijze te exposeren. 
Vooral trokken de aandacht de verschillende 
soorten van padden en kikkers, a.m. het leuke 

grasgroene padje Bufo debilis uit Texas en 
Mexico en Bufo melanostictus en Kaloula pul· 
chra. beide uit Malakka, en de boomkikker 
Gastrotheca marsupiata uit het noorden van 
Zuid·Amcrika waarvan de wijfjes de eieren op 
de rug in een broedzak uitbroeden. 
Vcrder noem ik nog de interessante Gordel· 
staarthagedis uit de ruige berggebieden van 
Zuid·Afrika; Marokkaanse (nacht) gecko's; 
daggecko's uit Madagascar; schitterende ratel· 
slangen, afgestaan door het Zoologisch Labo· 
ratorium te Leiden, zomede een baby·reuzen· 
schildpad (Testudo gigantea) van het eiland 
Aldabra, afgestaan door ons lid het Dierenpark 
Wassenaar. 
De tentoonstelling trok enorme belangstelling 
en had in enkele dagen reeds 5000 bezoekers. 

H. A. L. Menne 
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Reptielen van Europa II 
Natrix maura 

II. Ill. """ JllecutClen, llotlerdam 

Een ideaal terrariumdier is de Natrix maura, 
waarvoor we eigenlijk geen goede Nederlandse 
naam hebben. De Duitse naam ,.Vipernatter" 
beschrijft het dier zeer goed: het is een niet 
giftige sla ng (Natter) die in zijn uiterlijk sterk 
doet denken aan een adder (Viper). Met die 
uiterlijke gelijkenis houdt de overeenkomst op. 
Natrix maura is een zeer vreedzaam dier dat 
nooit bijt, doch zich tegen aanvallers luid sissend 
verdedigt door het uit!?cheiden van onaange
naam riekende produkten via de anus. Hierbij 
plat hct dier de kop af, waardoor de gelijkenis 
met een gifslang nog toeneemt. 
Beschrijving: Natrix maura is een 60-80 em 
lange slang, waarvan de grondkleur cen Iicht 
tot danker bruin tot grijs (Dordogne) is. Mid
den over de rug loopt een donkcre zigzagstrecp, 
die echter ook deels of gehcel tot vlekken uit
eengevallen kan zijn. Op de flanken staan 
donkere vlekken met een Iichte kern, een goed 
zichtbaar kenmerk ter onderscheiding van 
Natrix maura en de Vipera-soorten. De buik is 
vuilgeel of oranje, met zwarte vlekken. 
De jonge dieren komen in kleur en tekening vrij
wel geheel met de volwassene overeen. 
De voortplanting geschiedt door middel van 
eieren, waarvan het wijfje er 8-20 legt. 
Als voedsel worden hoofdzakelijk kikkers en 
vissen genomen, hetgeen echter niet wil zeggen, 
dat a ile dieren per se dcze beide voedseldieren 
accepteren. In tijden van (kikker) nood is de 
alom verkrijgbare goudvis een gewaardcerd 
voedsel voor deze slang. 's Winters kunt u 
kikkers in het veenmos Iaten overwinteren, om 
op die manier steeds voedsel bii de hand te 
hebben: I kikkcr per slang per week is ruim 
voldoende, wanneer de temperatuur niet al te 
hoog is. Zogenaamde snoekvisjes worden ook 
doodgevreten en zijn voor velen het meest ge
schikte voer, daar zij, voora l in de grote steden, 
regelmatig te koop zijn, en zodoende een tijd
rovende kikkerjacht uitsparen. 
Het areaal beslaat het Iberische schiereiland, 
vanwaar het enerzijds oostwaarts doorloopt tot 
Zuid-Zwitserland, anderzijds reikt tot in Noord
Afrika. Hier bewoont Natrix maura dezelfde 
biotopen als de ringslang, met wie hij trouwens 
tamelijk na uw verwa nt is: men vindt deze dieren 
ook dikwijls naast elkaar. Oevers van lang
zaam stromende of stilstaande wateren zijn hun 

lievelingsverblijfplaatsen. Bij het inrichten van 
een terrarium voor deze dieren dient men te be
denken dat deze oevers veelal niet vochtig, doch 
integendeel kurkdroog zijn, zulks in tegenstel
ling tot onze Nederlandse slootkanten. 
Het terrarium voor deze dieren kan men het 
beste zo droog mogelijk houden, dat voorkomt 
a llerlei ziekten, en de slangen voelen er zich 
blijkens ervaringen van tal van slangenhouders, 
uitstekend bij. Een waterbekken kan men aan
brengen, vooral bij het voeren zal dit zijn 
diensten bewijzen, daar Natrix maura zijn prooi 
graag in het water zoekt. Indien men de ba k 
wil beplanten, kan men het beste een verdeling 
maken in een droog en een nat deel. Zo bij 
voorbeeld tegen de achterwand planten, en 
voorin verwarmd zand met stenen. Of !age be
pla nting, met een flinke klimtak, waarboven een 
warmtestralcr. De dieren hebben dan de keus, 
waarbij zc waarschijnlijk meestal aan de droog
ste gedeelten de voorkeur zullen geven. 
Een eis die Natrix maura stelt, is de aanwezig
heid van een aantal goede schuilplaatsen in het 
terrarium. Van nature is hij zeer schuw, en hij 
legt deze schuwheid slechts zeer la ngzaam af. 
daardoor gelukkig lang zijn kara kter van ,wild" 
dier behoudend. H aal hem nooit met geweld uit 
zijn schuilplaats, anders zal hij steeds wegkrui
pen zodra hij beweging buiten het terrarium 
ziet, en daar heeft u hem toch niet voor! 
Hier te Iande is deze slang bijna altijd tegen 
billijke prijs te koop. 



Oost- Aziatisehe watersalamanders 
J. B. len Jl'een, KoUerclam 

In de Oostelijke staten van China, aan de kust 
dus, vinden we verschillende soorten en varie
teiten watersalamanders. 
Ook de J apanse eilanden leveren verschillende 
soorten op en aangezien de J apanners wei wat 
in een handeltje zien, komen deze dieren van 
tijd tot tijd naar bet Westen. 
De meest bekende is de J apanse vuurbuiksala
mander (Triturus pyrrhogaster) een zeer houd
baar diertje, dat ik sedert 1925 in mijn bakjes 
heb. De lengte van bet wijfje is hoogstens 13 
em, terwijl bet mannetje daar 1 a 2 em onder 
blijft. De dieren zijn p1omp gebouwd, in tegen
stelling tot aile Europese soorten. Een dikke 
kop, met flink ontwikkelde paratotden, een 
korte stomp eindigende staart en bet totaal ont
breken van een kam was voor Dr. Wolterstorff 
aanleiding ze niet meer onder te brengen bij de 
Triturussoorten, maar ze in een afzonderlijke 
klasse Cynops te verenigen. Dit geldt voor aile 
hieronder genoemde vormen. Evenwel wordt 
door anderen toch de naam triturus aangehouden. 
Zodoende leest men dan meestal de naam als 
Triturus (Cynops) pyrrhogaster. 
De kleur dezer dieren is heel eenvoudig. Aile 
bovenzijden met de Hanken zijn chocoladebruin, 
de onderzijde is rood met meest grate zwarte 
vlekken. In de jeugd is de onderkant bijna ge
heel rood, om met toenemende ouderdom steeds 
meer in zwart over te gaan. Zeer oude exem
plaren zijn dan ook bijna geheel zwart. 
De kweek is niet zo gemakkelijk. lk had meer
dere jaren waarin bet mij slechts gelukte een of 
enkele jongen te kweken. 
Bovendien kweekt men van bijna aile water
salamandersoorten slechts eenmaal per jaar, nl. 
in bet voorjaar. Ten einde bet aantal jongen 
per jaar op te voeren besloot ik in 1941 bet 
vruchtbaarheidsvitamine (E) eens te proberen. 
Het resultaat daarvan was overweldigend. Van 
2 wijfjes kweekte ik meerdere honderden jongen, 
welke zelfs tot over onze grenzen werden ge
distribueerd. Ook de volgende jaren werkte deze 
.. stoot" nog flink na! Ik heb daarover uitvoerig 

geschreven in ,.Lacerta" ( toen nog Lacerta
nieuws genaamd), in de aprilnummers van de 
jaren 1942 en 1946. De dieren waren toen reeds 
15 jaar in mijn bezit, en dus bepaald niet jong 
meer. 
Onbekend met bet voorkomen van varieteiten 
bij deze salamander, had ik er bij de koop van 
een tiental exemplaren een wljfje bij, waarvan 
de buikzijde prachtig rood, en geheel ongevlekt 
was. lk nam aan dat dit een bijzonder mooi 
exemplaar was, zonder meer. Vele jaren later 
kwam ik echter tot de ontdekking dat ik met een 
uitzonderlijke vorm (species) te maken had. lk 
had namelijk Tr. (cynops) immaculiventris van 
bet eiland Kiu. lk had dit wijfje gekruist met een 
man van de typische vorm, en daarvan enkele 
jongen gekregen. Van deze jongen heb ik in 
verdere generaties telkens de jongen eruit ge
houden met de mooiste buikjes en daarmee 
verder gekweekt. Een tijdrovend werk, daar 
deze dieren er 2 a 3 jaar over doen om geslachts
rijp te worden. lk ben nu zover, dat ik 2 wijfjes 
en 1 man heb, die de goede kleur bijna volledig 
bezitten. Aile 3 exemplaren hebben nog een 
foutje, nl. een zwarte vlek op de keel, maar 
misschien is bet mij nog eens gegeven die er ook 
uit te kweken. zodat ik dan de originele vorm 
heb teruggekregen. 
Ten einde wat vers bleed in mijn verzameling 
te krijgen, liet ik enkele jaren geleden een paar
tje importdieren uit Den Haag komen. Terstond 
bij bet uitpakken kwam ik tot de ontdekking 
bier weer met een andere vorm te doen te heb
ben. De kop is platter, de paratoiden vee) meer 
uitstekend, de staart Ianger en in een punt uit
lopend. zeals bij ooze inlandse soorten. De kleur 
van de buik is een ware warwinkel van rood en 
zwart, terwijl, vooral bij de bruiloftstooi, veel 
grijze vlekken zichtbaar zijn. lk wil ze dus niet 
gebruiken voor bloedopfrissing, maar zal ze 
als een afzonderliike species verder kweken. 
hetgeen in bet volgende voorjaar dan ook gelukt 
JS, en mij 20 jongen opleverde. 

Wordt vervolgd . 

Reptielen Tan Europa III 
Natrix tessela.ta (La.urenti) 

0. M. Bombroelr, Brielle 

Van bet genus Natrix vermeldt prof. Mertens 
in zijn derde lijst (Die Amfibien und Reptilien 
Europas) naar de stand van 1 jan. 1960, drie 
soorten, namelijk Natrix natrix, Natrix maura 
en Natrix tesselata. Kamen bij Natrix n. 9 
ondersoorten voor ( astreptophora, persa, hel
vetica etc.), bij N. tesselata zijn dit er slechts 
twee, nl. Natrix t. tesselata en Natrix t. hein
rothi. Deze laatste komt aileen voor op bet ei
land Serpilor in de Zwarte Zee. Het ver
spreidingsgebied van Natrix t. tesselata is groat, 
bet omvat Midden- en Zuid Europa en strekt 

zich daarvandaan uit naar bet Oosten tot de 
Kaukasus, West-China en NW-Indie. 
De Nederlandse naam van deze slang is dobbel
steenslang, hetgeen, zeals blijkt uit de omschrij
ving, minder gelukkig is gevonden. 
De kleur wisselt sterk en loopt van Iicht grijs 
via beige naar groenachtig bruin. V ooral bij 
jonge exemplaren treden kleurvariaties op. De 
in meerdere rijen geplaatste onregelmatige vlek
ken ( donkergrijs tot zwartachtig bruin) zijn 
vaag of ontbreken nagenoeg. Bij bet zich be
wegende dier ziet men duidelijk dat de gekielde, 
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ovale rugschubben door zwarte lijntjes zijn om· 
geven ( onderhuid). De onderzijde is in de 
meeste gevallen wit met een vage oranje-rode 
nuancering, welke het best zichtbaar is op de 
eerste rij ( grotere) rugschubben en de daaraan 
grenzende naar de zijden omgebogen buikschub· 
ben. De vlektekening op de buikzijde kan zeer 
markant zijn; de onregelmatig geplaatste recht· 
hoekige vlekken zijn glanzend zwart. Deze vlek· 
ken ontbreken echter bij sommige dieren. De 
ge)e of anders gekleurde vlekken achter de kop 
waaraan onze ringslang zijn naam dankt, ont· 
breken bij deze soort altijd. 
Het dier is in vergelijking met Natrix maura en 
Natrix natrix slank gebouwd. De overgang van 
kop naar lichaam is lang en dun, terwijl kop en 
staart eveneens relatief lang zijn. De kleine 
lichtgekleurde ogen, zijn tamelijk voor op de 
kop geplaatst en wijken aan de halszijde naar 
buiten. 
Bij Natrix tesselata vallen o.a. enige aanpas· 
singen en eigenschappen bijzonder op. Zo komt 
deze slang uitsluitend voor in de onmiddellijke 
nabijheid van water. Een van de karaktereigen· 
schappen is de grote schuwheid, welke zich uit 
in een sterke vluchtdrang. 
De diverse biotopen van deze slang verschillen 
in onderdelen, hoewel zij dit gemeen hebben, dat 
het water er nimmer in ontbreekt. Aan de rots· 
en grindstranden van het Gardameer in ltalie, 
waar geen plantengroei aanwezig is, komt het 
dier even talrijk voor als het aan door weelde· 
rige plantengroei omgeven Kozjakmeer in Joe· 
goslavie. De kleur van de slangen past zich 
aan de biotoop aan. Aan laatstgenoemd meer 
vindt men groenachtig bruine exemplaren (plan· 
tengroei), aan het Gardameer vindt men grijze 
en beige dieren. ( geel-grijs rots). Hier liggen 
de slangen in ondiep water tussen de stenen 
verscholen, en verschalken vissen welke in 
scholen langs de oeverlijn zwemmen. In de na
middag zijn de slangen in hun rustplaatsen te 
vinden, holten onder grote stenen welke 3 tot 5 
meter uit de waterlijn liggen, en waar het abso· 
luut droog is. Langs de oevers van het Kozjak· 
meer houden de slangen zich tussen de riet- en 
biezenbegroeiing op. In deze biotoop Ieven zij 
van vis en kikkers. 
Het menu van deze dieren kan gemakkellijk 
worden, nagegaan, door hun eigenschap om bij 
de vlucht, beter gezegd ten einde de vlucht te 
vergemakkelijken, de pas gegeten prooidieren 
{vis en/of kikkers). uit te braken. In gevangen· 
schap verdwijnt deze eigenschap overigens vrij 
spoedig. 
De vlucht van het dier is altijd op het water 
gericht, ook in die gevallen waarin dichterbij 
gelegen rotsspleten een betere ontsnappings
mogelijkheid bieden. Eenmaal in het water, 
zwemmen zij snel en sierlijk in eeOt wijde boog 
weer naar de oever. Gevangen dieren bijten 
nooit, wei excrementeren zij, wat vooral bij de 
viseters een doordringende stank verpreidt. 
De dagtemperatuur in de omschreven biotopen 
ligt naar schatting tussen 30 en 36° C., de water
temperatuur bedraagt in de zomer 23° C. Rood 
25 juli waren aan het Kozjakmeer nog geen pas 
uitgekomen jongen aanwezig; wei werd in een 
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hoop rottend blad een eiafzettend moederdier 
waargenomen. Dit dier was vermagerd, traag, 
en de huid vertoonde twee lengteplooien. Enkele 
dagen na genoemde datum kon worden vast
gesteld dat aan het Gardameer wei jonge dieren 
van dit seizoen aanwezig waren. 
Het mannetje van Natrix t. tesselata is aan· 
merkelijk kleiner dan het wijfje. De mannetjes 
zijn bij een lengte van ca. 40 em geslachtsrijp, 
dit valt samen met hun derde levensjaar. De 
totale lengte van de slang varieert tussen 60 em 
voor een volwassen mannetje tot bijna ander
halve meter voor een volwassen wijfje in het 
zuiden van het verspreidingsgebied. 
In het terrarium is deze slang zeer goed houd
baar, mits men bij de inrichting zorg draagt voor 
een absoluut droge schuilplaats. De aanwezig· 
heid van water is vooral belangrijk voor de 
drinkbehoefte, en voor het tijdelijk welzijn van 
de prooidieren. De slang baadt zich zelden. De 
prooi wordt instinctief in het water gevangen. 
Interessant is te zien, hoe de prooidieren ook 
onder water worden verslonden. Overdag zon
nen de slangen zich graag onder de gloeilamp, 
terwijl zij 's avonds het verwarmde deel van de 
bodem opzoeken. 's Nachts trekken zij zich in 
minder warme schuilplaatsen terug. Tussen het 
gedrag van de dieretl in het terrarium en van die 
in de natuur zijn geen grote verschillen waar
neembaar. De voeding is eenvoudig. De oor· 
spronkelijk visetende dieren eten in gevangen· 
schap ook kikkers; omgekeerd geldt hetzelfde. 
lndien de temperatuur goed ligt en 's winters 
een rustperiode wordt ingesteld, vinden er in 
voorjaar en zomer paringen plaats en worden ook 
eieren afgezet. Om dit te bevorderen moet in het 
terrarium een. gedeelte met losse grond aanwezig 
zijn. Na de eiafzetting is het moederdier, evenals 
dat het geval is in de natuur, totaal uitgeput. 
De mannetjes kennen geen rivaliteit zoals bij 
hagedissen. lntegendeel, twee mannetjes trachten 
soms in een vreedzame worsteling bij een wijfje 
een paring tot stand te brengen. 
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ADRESWIJZIGING 
Onze Penningmeester, de beer E. J. Bouhuys, is op 
6 februari verbuisd. Zijn adres luidt nu: Joh. van 
Vlotenlaan 47, Deventer. Wij verzoeken u hiervan 
goede nota te nemen. 
Het buisnummer van de beer Wijffels werd gewijzigd 
en bet juiste adres is thans Sint Lambertusstraat 2, 
Engelen. 

VRAAG EN AANBOD, RUILRUBRIEK 
De beer L. G. A. Hoevers, Mandarijnstraat 17, Den 
Haag, biedt ter overname aan: L. Alligator mississip
piensis, I 25,- en 4 Cbelydra serpentina, 8 em lang, 
a I 7,5o per stuk. 


