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MUTA TIES IN DE REDACTIE 
Zeer tot onze spijt moeten wij u mededelen, dat 
onze hoofdredacteur, de heer L. C. M. Wijffels, 
.zich in verband met drukke werk.zaamheden ge .. 
nood.zaakt heeft ge.zien zijn functie van hoofd
redacteur neer te leggen. De heer Wijffels had 
ons reeds een jaar geleden crop attent gemaakt, 
dat hem eigenlijk de nodige tijd ontbrak om voJ .. 
duende aandacht aan ons blad te besteden, doch 
op ver.zoek van het bestuur verklaarde hij .zich 
bereid .zijn aftreden nog een jaar uit te stellen. 
Thans acht hij toch de tijd gekomen om defini .. 
tief .zijn werk.zaamheden voor de redactie te be .. 
eindigen. Het bestuur betreurt deze beslissing 
ten .zeerste, omdat wij in de heer WijHels een 
uiterst bekwame figuur, .zowel in redactioneel 
als in herpetologisch op.zicht, verliezen. Wij 
moeten .zijn besluit echter respecteren en ons 
rest slechts de heer WijHels bij.zonder te danken 
voor het vele en goede, dat hij in het belang van 
Lacerta heeft verricht. 
Ge.zien het vele werk, dat aan ck redactie van 
ons blad is verbonden, heeft het bestuur ge
meend, dat het niet Ianger verantwoord is, een 
persoon met het redacteurschap te belasten, 
maar dat het beter .zou zijn een redactieraad te 
vormen en hiervoor enige deskundige leden aan 
te trekken. 
Tot onze grote voldoening kunnen wij u be
richten, dat wij hierin, naar ooze mening, .zijn 
geslaagd. De volgende leden bebben .zich name .. 
lijk bereid verklaard in de redactieraad .zitting 
te nemen: 

W. Bergmans M. S. Hoogmoed 
L. Claassen R. M. Meijer 
Th. Cornelissen J. Nedermeijer 
Dr. D. Hillenius J. A. Otte 
J. Honders M. van Rekum 

Het redactie-adres 1uidt thans: 
L. Claassen 
Looiersgracht 8211 
AMSTERDAM-C. 

Alle kopij dient dus voortaan naar genoemd 
adres te worden gezonden. Met het oog op de 
nauwe samenwerking, die voor een vlotte gang 
van ..zaken nodig is, heeft het bestuur emaar 
gestreefd de voor de re'd'actieraad in aanmerking 
komende personen .zoveel mogelijk binnen een 
bepaald gebied te kiezen, .zodat deze leden 
elkaar onderling gemakkelijk kunnen bereiken. 
Het is echter geens.zins de bedoeling dat bet blad 
wordt gevuld met artikelen, welke door de leden 
van de redactieraad .zijn geschreven. lntegen ... 
deel. Hiervoor is de medewerking van alle leden 
nodig. De portefeuille is inmiddels weer be
denkelijk dun geworden en aanvulling is drin
gend nood.zakelijk. Wllt u een artikel schrijven 
over een bepaald dier, doch u beschikt niet over 
illustratiemateriaal, dan lean ook hiervoor de 
redactieraad worden ingeschakeld. Er .zijn dan 
mogelijkheden om, eventueel bij u thuis, een 
goede foto te maken van het dier, waarover uw 
artikel handelt. 
A1s gevolg van de problemen, die bij de redactie 
bestoliden, is bet oktobemummer en ook de.ze 
editie, helaas, weer met vertraging verschenen. 
Wij hopen echter, dat dergelijke vertragingen 
in de toekomst door de nieuwe opzet van de 
redactie kunnen worden voorkomen. 

R. M. Meijer, secretaris 



Ahlepharus kitaihelii kitaibelii Bihron & Dory 

W. Ber(lmans, ....fmsl.,rdam 

Dit skinkachtige hagedisje is bijkans korter 
dan zijn naam. Volwassen dieren meten 9-11 
em, waarvan ongeveer drie vijfde voor rekening 
van de staart komt. In het algemeen worden 
de mannetjes iets grater dan de vrouwtjes. Al
hoewel door een ondersoort in Europa ver
tegenwoordigd, is deze soort in onze terrarium
kringen vrijwel onbekend. Haar geschiedenis 
begon in 1797, toen Kitaibel de soort voor het 
eerst aantrof in enkele Hongaarse gebergten. 
Hij publiceerde zijn vondst niet. Bibron en Bory 
de Saint-Vincent vonden deze Ablepharus in 

R u sland 

Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Joegoslavie, Bul
garije en Roemenie. Op de eilanden Karpathos 
en Mikronisi - oost van Kreta - leeft de 
ondersoort Ablepharus kitaibelii fabichi ( S t e
panek). 
Ablepharus kitaibelii kitaibelii B i b r o n & 
B o r y ten slotte vindt men op het zuidelijke 
Balkanschiereiland, enkele eilandengroepen in 
de Ege"ische Zee en in Klein-Azie. Op het 
kaartje (fig. 1) heb ik de mij uit de literatuur 
bekende vindplaatsen van deze en de andere 
Ablepharus-soorten in en rood Klein-Azie aan-

A Abl. kitaibelii kitaib elii CB. & B.) 

&J Abl. kitaibelii fitzinger Mertens 

ca Abl. kitaibelii fabichi ~tfpanek 
a Abl. bivittatus Men~tries 
o idem, subsp. Jindbergi Wettstein 

• Abl. alaicus Elpatjewsky 
~ Abl. grayanus(Stoliczka) 

8 Abl. deserti Brandt 

India 

Flfl. 1. Jl'erspreldlnfl .... blPplaarus-soorlen In en rond Klelra-.~ble. 

1833 ook in Griekenland en gaven de hagedis 
de naam: Ablepharus kitaibelii. door verschil
lende auteurs verward met Ablepharus panno
nicus F i t z i n g e r. Sindsdien werden talrijke 
vondsten gemeld uit Joegoslavie, Albanie, Grie
kenland en Bulgarije. Tevens stelde men later 
vast, dat een aantal voorwerpen, in Klein-Azie 
verzameld, ook tot deze soort behoorden en 
bij een dergelijk uitgestrekt verspreidingsgebicd 
was de benoeming van ondersoorten te ver
wachten. De meest noordelijke vorm. van 
Europa, kreeg de naam Ablepharus kitaibelii 
fitzingeri M e r t e n s en deze komt voor in 

gegeven. Verschillende auteurs over de herpe
tofauna in deze gebieden merken op dat de 
kenmerken, tot nu toe gebruikt voor het onder
scheiden van deze soorten, dermate variabel 
zijn, dat hun waarde twijfelachtig is. Mijn die
ren (fig. 2, 3) kwamen uit Khorramsjahr, Iran, 
en het zal aan de hand van het kaartje duide
lijk zijn, waarom ik de dieren vooralsnog tot 
Ablepharus k. kitaibelii reken, temeer daar ze 
met de beschrijvingen in die literatuur overeen
komen. In februari 1963 kreeg ik van de heer 
A. Woudenberg 5 halfwas dieren, die hij in 
een dadeltuin te Khorramsjahr gevangen had 
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in december 1962. De dadeltuin was een om
muurd stuk grond, waar her en der dadelpal
mcn stonden en lagen. tusscn gras van onge
veer een halve meter hoog. Oat de totaal 6 a 
7 em lange diertjcs moeilijk te vangen waren 
behoeft geen betoog. Ze hielden zich vooral 
op onder de liggende boomstammen en v lucht
ten bij optillen hiervan in de graswirwar. De 
temperatuur daar bedroeg teen 25-30° C. over
dag en t8• -20• C. 's nachts. Gedurende onze 
zomermaanden echter is het in de gebieden 
rend de Perzische Golf ondraaglijk heet. 
De hagedisjes zijn v lug en beweeglijk. Ze be
wegen zich slangachtig waarbij de pootjes ech
ter wei degclijk dienst doen. Het lichaam is 
bijna rolrond, zo ook de staart die gelijkmatig 
taps toeloopt ( fig. 2). De achterpoten zijn 
aanzienlijk grotcr dan de voorpoten,. zeker een 

de middenzone zodat oppervlakkig de indruk 
van ccn splitsing wordt gewekt. Op de flank 
onder de band \open nog 2 a 3 vcel smallere 
donkcrbruine banden. waarvan er 2 onder de 
ooropening beginnen. Deze strepen vervagen 
omtrent de achterpoot. De grondklcur op de 
Hanken is de Iichte overgang van de bruine 
rugkleur naar de w itachtige buikkleur. Neus. 
bovenlip, kin, onderlip. keel en de onderzijde 
van poten en staart zijn evenals de buik wit
ach tig. De vijftenige pootjes vertonen bovenop 
enkele donkerbruine Jengtestrepen tegen een 
lichtbruine ondergrond. Exemplaren van de on
dcrsoort fitzingeri verschillen in tekening door 
twee - soms vier - donkerbruine Jongitudi
nale strepen over de rug, welke overigens in 
duidelijkheid kunnen varieren. Bij mijn lraanse 
dieren zljn hier en daar, vooral naa r de staart 

1-'ig. 2. Juroi 196.'1. llet r:roolale Pxenoplanr noret .'17 + Gil = 9G mno. 1-'uto M . """ lle huno 

derde Iange r. De relatieve grootte van de 
ooropening kan sterk varieren. E en bijzonder
heid van het geslacht Ablepha rus is dat het 
onderste ooglid tot een doorzichtig membraan 
over het oog is vergroeid , en aan de boven
zijde verenigd met het gereduceerde bovenste 
ooglid. Als een s lang kan ook Ablepharus de 
ogen niet sluiten, vanwaar wei de naam slan
genoogskink. 
De volgende kleurbeschrijving geldt mijn exem
plaren. Op de bovenzijde zijn de dieren me
taalachtig lichtbruin. welke kleur bij oudere 
dieren iets donkerder wordt. Vana f het neusgat 
loopt een donkerbruine dorsolaterale band (dus 
op de grens van rug en flank ) over het oog 
en boven het oor tot iets voorbij de achterpoot. 
waarna hij op de zijkant van de staart in re
gelmatige vlekjes uiteenvalt. Op de rug wordt 
deze band aan de bovenzijde begrensd door een 
zeer smalle geelwitte zoom. De band is het 
breedst en intensiefst van kleur tussen oog en 
voorpoot. halve rwege de romp vervaagt vooral 
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toe, nog vage aanduidingen van dergelijke stre
pen waarneembaar. 
Voor het terrarium is deze hagedis bijzonder 
geschikt. Men client er wei voor te zorgen dat 
de bak niet door al te grote dieren mede be
woond wordt. Verder hebben de dieren zelf de 
onhebbelijkheid van vele skinks. voortdurend 
achter elkaar aan te jagen en elkaar daarbij 
soms lelijk te verwonden. Natuurlijk is hierbij 
het grootste dier meester van de bak. Daar de 
dieren door hun geringe grootte in de natuur 
vecl v ijanden hebben. zijn ze schuw van aard. 
Als ze eenmaal weten dat het terrarium ge
vaarvrij is, komt bier verandering in en kan 
men ze praktisch de gehcle dag bezig zien. Als 
ik 's avonds laat het Iicht weer opstak om mijn 
insectennet in het terrarium lccg te kercn, kwa
men ze weldra tevoorschijn om op jacht te 
gaan. Hierbij toonden ze een voorkeur voor 
kleine, zachte insecten en andere dieren. zoa ls 
bladluizen. wantslarven. rupsjes en wormpjes. 
Kleine vliegjes en spinnetjes bvamen pas in 



aanmerking a ls er van vorengenoemd voedsel 
niets meer te vinden was. 
's Winters voerde ik ze fruitv liegjes en kleine 
wasmotlarven, vliegenmaden en meelwormen. 
Als gevaarloze medeterrariumbewoners hield 
ik erbij: Gymnodacfy/us scaber (Heyden), 
Acanthodacfylus s. scufc/latus (Au do u in ). 
Ophisops blanfordi (Schmidt). en een Ere
mias-soort. Drie exemplaren van Mabuya bi
broni (Gr ay) . zelf nog geen decimeter lang. 
maakten binnen twcc wckcn een einde aan 
mijn Ablepharus-bestand. De dieren werden 
a ileen doodgebeten, niet opgegeten. H et gebeur
dc trouwens in de zomer, toen de dieren over
vloedig en veelsoortig voedsel kregen. lk hield 
ze in cen bakje van 50 x 25 x 20 em, waarin 
een laag verwa rmd zand, enkele stenen en ver-

der een laag plantaardig afval. Een plaats om 
te zonnen werd zeer op prijs gesteld. De ge
middelde tempera tuur in het terrarium bedroeg 
32• C. De dieren bevonden zich er wei bij. 
W a ter dronken ze uit een bakje. Over de 
voortplanting van deze lraanse dieren is mij 
niets bekend. Over de Europese ondersoort 
fitzingeri wordt vermeld dat de mannetjes in 
de paartijd (eind maart, begin april) hevige ge
vechten leveren. Omstreeks juni-begin juli wor
den de ovale eieren (3.5-4.2 mm lang) ge
legd. en deze komen in augus tus uit. Deze die
reo houden een winterslaap van eind oktober 
tot eind maart. Een vrouwtje van Ablepharus 
k. kifaibelii in het British Museum (Natural 
History) beva tte drie ,.grote" eieren. die bijna 
bolrond waren. 

1' 1::. :s, llc dlc rcra ult Klwrramsjaltr, leiN '"'rl(root. l''oto t II. llorulcrs 
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Oplossing .... ? 
.. . voor het bestralingsproblcem, ook in kleincre terraria? De heer Groenteman. 
Ha rddravcrs traat 42 B, Rotterdam, hceft waarschijnlijk binnenkort voor de leden 
bcschikbaar: 2 Watt, 24 volt Ultra Violet stralertjes compleet met gclijkrichtcrtjc 
voor nctvoeding. Vermoedelijke prijs ca. f 25.-. N aderc mcdedelingcn volgen. 
Bij bclangstclling kan men zich reeds thans tot genocmdc hccr wenden. 

Red. 

Heeft U Uw contributie reeds betaald? 
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Spierdegeneratie -van amphibieen en reptielen 
Prof. Dr. A. Slolh, Amsterdam 

In enige voorafgaande artikelen hebben wij 
gezien, dat de terrariumliefhebber waarlijk niet 
te onderschatten hulpdiensten kan verlenen aan 
de wetenschap door het verzamelen van patho
logisch materiaal, waarvan het onderzoek voor 
het inzicht in bepaalde ziekteprocessen en daar
door ook voor de menselijke geneeskunde van 
grote betekenis moet worden geacht. Wij deden 
het verzoek om geschikt materiaal voor het 
onderzoek op te zenden en de Lacerta-leden 
waren zo vriendelijk om ruimschoots aan dit 
verzoek te voldoen en op die wijze kon in de 
afgelopen jaren heel wat worden gedaan. Als 
resultaat van dit onderzoek willen wij in dit 
artikel melding maken van een merkwaardige 
ziekte, die herhaaldelijk bij terrariumdieren 
werd gezien en dientengevolge van praktische 
betekenis is en waarvan het onderzoek boven
dien reeds verschillende vruchten voor de 
algehele ziekteleer heeft afgeworpen. Het is de 
ziekte, of licver gezegd de groep van ziekten, 
die samengevat kan worden als spierdegenera
tie, de achteruitgang van het bewegings
apparaat. 
Kort samengevat kunnen wij zeggen, dat de 
spierdegeneratie zich voordoet als een duidelijke 
achteruitgang van de spieren; de spieren wor
den minder omvangrijk, bij onderzoek voelen 
ze slap aan; er blijkt een aanzienlijke hoeveel
heid vet in het bindweefsel te zijn opgehoopt. 
In de figuren 1 en 2 zijn gedegenereerde extre
miteiten afgebeeld, terwijl de figuren 3 en 4 
ter vergelijking de normale extremiteiten te zien 
geven. Duidelijk kan men bier waamemen, dat 
de extremiteit met spierdegeneratie minder om
vangrijk is dan de normale extremiteit. 
Merkwaardig is, dat het beginstadium van de 
spierdegeneratie gekenmerkt kan worden door 
een vergroting en versteviging van het spier
materiaal. De spieren voelen dan vast aan en 
doen enigszins aan rubber denken. Men kan 
zich door het uiterlijk Iaten misleiden, want 
dergelijke dieren zien er bijzonder goed uit. 
Weldra treedt echter de genoemde degeneratie 
op en is zelfs een leek in staat om te zien dat 
bier iets aan de hand moet zijn. 
Wat de geslachtsverhouding bij spierdegenera
tic bctreft, bier blijkt geen bepaalde voorkeur te 
zijn voor cen der geslachten. Van de 286 door 
ons onderzochte dieren bleken 139 tot het 
mannelijke en 147 tot het vrouwelijke geslacht 
te behoren. Genoemde cijfers hebben behalve 
op amphibicen en reptielen ook betrekking op 
vissen, waarbij de ziekte eveneens blijkt voor 
te komen. 
Duidelijk is ons bij het onderzoek gebleken, dat 
de leeftijd een belangrijke rol speelt bij de 
spierdegeneratie. Zo bleken de meeste gevallen 
betrekking te hebben op dieren, die op grond 
van hun grootte als oud of althans van gevor
derde leeftijd moesten worden beschouwd. De 
tabel laat enige lengtematen van dieren zien, 
waarbij spierdegeneratie werd geconstateerd. 
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Op grond van histo-chemisch enzym-onderzoek 
van normale en gedegenereerde spieren. konden 
wij aantonen, dat de degeneratie niet begint in 
het spierwcefsel zelf, zoals dit vroeger werd 
gemeend, maar in het bindweefsel, dat de 
spiervezels cmgeeft. Dit onverwachte resultaat 
kon inmiddels ook bij menselijk materiaal 
worden bevestigd en is ongetwijfeld van het 
grootste belang, omdat het verstrekkende con
sequenties heeft voor de therapie. 
Bij de spierdegeneratie van amphibieen en 
reptielen kon door ons worden vastgesteld, dat 
hierbij twee speciale factoren in het spel zijn, 
namelijk Iicht en voeding. De lichthoeveelheid 
client voldoende te zijn en een behoorlijke 
hoeveelheid ultraviolet te bevatten. tcrwijl de 
voeding een gevarieerd karakter moet hebben. 
De experimenten met betrekking tot de Iicht- en 
de voedingsfactoren werden in afzonderlijke 
proefreeksen verricht om een doeltreffende 
analyse mogelijk te maken. Deze experimenten 
behoeven in dit verband niet afzonderlijk te 
worden vermeld; een samenvatting van de 
resultaten is voldoende. Ook hier blijkt dus 
weer eens, hoe belangrijk het Iicht en de 
voeding voor terrariumdieren zijn. Met het oog 
op het praktische belang leek het ons gewenst 
om deze gegevens onder de aandacht van de 
terrariumliefhebbers te brengen. Voor het in 
dit verband ook belang'rijke gevitaminiseerde 
voedsel moge verwezen worden naar ons artikel 
in .. Lacerta". 
Tot slot vermelden wij nog even de weg, die 
men voor het opzenden van pathologisch mate
riaal kan volgen. Het terrariumdier client zo 
spoedig mogelijk na de dood te worden ge
fixeerd en in een goedsluitende pot of plastic 
zak te worden verzonden. De fixatie kan het 
best in een verdunde formaline-oplossing ge
schieden. Deze oplossing bestaat uit een deel 
in de apotheek verkrijgbare handelsformaline 
van veertig procent en zes tot zeven delen 
water. In noodgevallen kan echter ook alcohol 
zeventig procent, spiritius, of eau de cologne 
gebruikt worden. Gegevens met betrekking tot 
het ziekteverloop kunnen van grote betekenis 
zijn en worden derhalve zeer op prijs gesteld. 
Adres: Koninginneweg 235, Amsterdam-Zuid. 

Summary. The author discusses the pheno
menon of muscular distrophy in amphibians 
and reptiles and gives the lack of suitable food 
and of sufficient light as causes. 

Tabel 
Spierdegencratie bij amphibieen met opgave 

van de lengtematen 
so or t 
R.ana esculenta 
H yla arborea 
Triturus vulgaris 
Triturrzs a/pestris 
Triturus helveticus 
Triturus cristatus 

a a n t a I I e n g t e in mm 
5 118---132 
1 73 
4 125---140 
2 128---133 
3 112---119 
2 217---221 



Fig. 1. Rechter voorextremiteit van een volwassen 
mannelijk exemplaar van de Boomkikl:er, Hyla arborea 
met spierdegeneratie. Als gevolg van de sterke acbter
uitgang van de skeletspieren blijkt de omvang van de 
extremiteit in sterke mate afgenomen te zijn. 

Fig. 2. Recbter acbterextremiteit van een volwassen 
mannelijk exemplaar van de Boomkikker, Hyla arborea 
met spierdegeneratie. Als gevolg van de sterke acbter
uitgang van de skeletspieren blijkt de omvang van de 
extremiteit in sterke mate afgenomen te zijn. 

Fig. 3. Normale recbter voorextremiteit van een vol
wassen mannelijk exemplaar van de Boomkikker, 
Hyla arborea. 

Fig. 4. Normale rechter acbterextremiteit van de vol
wassen mannelijke Boomkikker, Hyla arborea. 

Ver8lag Yan de ,Ur;temene LedenYergaderlug 
gehouden op 26 8eptember 1964 te Bunnlk 

Om 14.50 uur opende de vice-voorzitter, de beer D. P. 
van Wijk, de vergadering. De beer H. A. L. Menne 
was wegens ziekte verhinderd. De beer van Wijk 
maakte de a&nwezigen er op attent, dat deze vergade
ring min of meer een voortzetting was van de Alge
mene Ledenvergadering, die op 26 oktober in de kan
tine van de Diergaarde Blijdorp in Rotterdam werd 
gehouden en waarin verschillende punten door tijd
gebrek niet konden worden afgehandeld. 
Vervolgens werden de notulen over de vergadering in 
Rotterdam voorgelezen en goedgekeurd. 
Hiernil kreeg de waarnemend penningmeester, de beer 
A. Glimmerveen, bet woord en werden de balansen 
over de jaren 1961/62, 1962/63, de rekeningen van 
baten en lasten over dezelfde periode en de begroting 
voor bet komende jaar 1964/65 besproken. Een en 
ander werd verduidelijkt door middel van geprojec
teerde dia's. Vervolgens werd bet verslag van de 
kascommissie voorgelezen. Nadat de aanwezigen van 
de financiiHe gegevens kennis hadden genomen, werd 
bet voorstel tot contributieverboging, d.w.z. vanaf 1 
oktober 1964: f 16,- voor gewone !eden en f 10,
voor jeugdleden, in stemming gebracbt. Het voorstel 
werd met algemene stemmen aangenomen. 
Alvorens men tot de verkiezing van bestuurs
leden overging, wijdde de heer van Wijk nog 
enige woorden aan de scheidende penningmees
ter, de heer E. J. Bouhuys, die zoals spr. mede
deelde, het penningmeesterschap van 'Lacerta' 
tien jaar had waargenomen en wei op een wijze 
die grote lof verdient. Bij de overdracht van de 
kasbescheiden is nl. gebleken, welk een om
vangrijk werk door de heer Bouhuys is verzet, 
waarbij niet onvermeld mag worden gelaten, 
dat de heer Bouhuys bij het aanvaarden van 
zijn functie van penningmeester de administratie 
in grote wanorde aantrof. 
Verder bedankte de beer van Wijk de heren H. W. 
OHreins en F. Blankenstein voor de grote steun, die 
zij de beer Bouhuys hebben verleend. 
Tegen de benoeming van de beer A. Glimmerveen tot 
penningmeester werden geen bezwaren geuit. De beren 
R. M. Meijer, W. G. van den Akker en 0. M. Hom
brock werden in hun functies van resp. secretaris en 
commissaris herkozen. 
In :"tegenstelling tot hetgeen in de convocatie was ver· 
meld, heeft de beer v. d. Akker zich wei herkiesbaar 
gesteld. Verder werden benoemd tot leden van de 
kascommissie de heren L. Claassen, J. B. ten Veen en 
J. Honders en van de royementscommissie de heren 
drs. G. P. A. Frijlink, C. van Egdom en W. G. van 
Oyen. 
Bij de rondvraag decide de beer A. Groenteman mede, 
dat hij de sectiedienst van Lacerta weer nieuw Ieven 
wil inblazen en wei op die wijze, dat hij niet aileen 
zal trachten de doodsoorzaak vast te stellen, maar dat 
hij ook wil proberen de hem opgezonden zieke dieren 
te genezen. De beer Polder stelde een nauwere samen· 
werking met de N.B.A.T. voor. Het bestuur zegde toe 
dit voorstel nader in overweging te nemen. 
Na de pauze bield dr. J. D. van Ramshorst een lezing 
over de voortplanting bij plant en dier met pracbtige 
dia's. Fraaie micro-opnamen over de voortplanting bij 
bet kleinste levend organisme in het water en ten 
slotte eindigende met de voortplanting bij zoogdieren. 
De lezing werd afgewisseld met mooie bijpassende 
muziek. Dr. van Ramsborst vond diln ook een aan
dachtig gehoor en kreeg een warm applaus. 
Na deze lezing werden de !eden en de bezoekers in 
de smaakvolle kantine van 'Vrumona' een uitstekend 
verzorgde maaltijd aangeboden. 
Het tweede gedeelte werd geopend door de werkgroep 
Deventer, bestaande uit de heren Offreins en Blanken
stein. De beer Blankenstein vertoonde enige dia's van 
zijn prachtig ingericht terrarium en zljn bewoners en 
liet enige opnamen zien van de beer Offreins van de 
geboorte van gladde slangen. Tot slot kwam een lezing 
van de beer de Looze over Kamaroen. Wederom een 
keur van mooie dia's, die ons een duidelijk beeld 
gaven van bet gedeelte, dat door de spreker werd 
bezocht. 
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De beer van Wijk sloot de vergadering en dankte 
aile medewerkers en in bet bijzonder de beer Goris
sen, die bet programma na bet huishoudelijk gedeelte 
had verzorgd. Na afloop gingen de 65 leden en be
zoekers zeer tevreden naar huis. Er was weer een 
zeer goed geslaagde Lacerta-dag voorbij. 

R. M. Meijer 

Van de pennlngmeeeter 

De groei van de vereniging, een overigens verheugend 
verscbijnsel, brengt met zich mede, dat bet werk van 
de penningmeester in omvang toeneemt. Daar komt 
nog bij, dat een zeer groot deel van de leden gewend 
is pas te betalen na ontvangst van een aanmaning of 
bij aanbieding van een postkwitantie, waardoor aan bet 
uitschrijven daarvan zeer veel vrije tijd moet worden 
besteed. Wij willen nu ter besparing van tijd en 
inningskosten een proef nemen met een ander systeem. 
U zult in dit nummer een stortingsformulier van de 
Postcheque- en Girodienst aantreffen door middel 
waarvan u, na invulling van naam, adres, bedrag en 
verenigingsjaar, op Ieder postkantoor uw contributie 
kunt storten. Helaas is bet niet mogelijk geweest deze 
storlingsformulieren ook bruikbaar te maken voor 
rekeninghouders bij de Postcheque- en Girodienst. 
Deze zullen dus zelf een betalingsopdracht dienen uit 
te schrijven. 
Een aantal !eden heeft de contributie voor 1963164 nog 
niet betaald en er zijn zeUs leden wier contributie
schuld nog grater is, Wij verzoeken daarom iedereen 
ook zelf na te gaan of hij nog contributie-achterstand 
heeft en, zo ja, deze schuld ten opzichte van de ver
eniging zonder uitstel te vereffenen. Dit zal veel tijd 
en kosten besparen. Uit de in dit nummer geplaatste 
balansen kunt u zien, dat de kaspositie van de ver
eniging aileen d&arom zorgelijk. is, · omdat een aantal 
!eden nalatig is in bet betalen van contributie. 
Op hen, die gewend waren hun contributie in twee 
gedeelten te betalen doen wij een 'dringend beroep 
om na te gaan of dit nog werkelijk nodig is. Onze 
administratie zou aanmerkelljk worden verlicht, indien 
bet verschuldigde bedrag in zijn geheel aan bet begin 
van bet verenigingsjaar zou worden ontvangen. Macht 
u er door omstandigheden toch· de voorkeur aan geven 
in twee gedeelten te betalen, helpt u ons dan door de 
tweede termijn uit uzelf en v66r 1 april, te voldoen. 
Door bet invoeren van bet bovenomschreven systeem 
hopcn wij te bereiken dat een te grate achterstand in 
de contributiebetaling, die immers onze vereniging in 
financUHe moeilijkheden kan brengen, wordt vermeden. 
Voorts willen wlj de leden die reeds v66r 1 oktober 
de contributie 1964/65 op de oude basis, d.w.z. I 12,
voor leden en I 1,50 voor jeugdleden, hebben betaald, 
verzoeken bet verschil zo spoedig mogelijk te sup
pleren. 
Teneinde te voldoen aan de wens van vele !eden zal 
aan ieder die zijn contributie geheel heeft betaald, 
een lidmaatschapskaart worden toegezonden, geldig 
voor bet lopende verenigingsjaar. Deze lidmaatschaps
kaart zal op de ledenvergaderingen dienen te worden 
getoond, opdat controle op de stemgerechtigbeid kan 
worden uitgeoefend. 
Wlj rekenen erop, dat u allen bereid bent uw vereni
ging daadwerkelijk te steunen door uw contributie 
steeds tijdig te voldoen en danken u reeds bij voor
baat voor uw medewerking. 
Wilt u er wei op !etten, dat bet nummer van de post
rekening, alsmede bet adres luiden: Postrekening nr. 
429349 t.n.v. penningmeester van 'Lacerta', Diemen, 
Arent Krijsstraat 47. 

A. Glimmerveen 

REDACTIEADRES GEWI}ZIGD 

Zoals uit de vermefding op pag. 2 bUjkt is het 

redactieadres veranderd. 

Nadere bijzonderheden in bet novembernummer. 
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Nleuwe leden 

1226 Mees Muller, Wilhelminastraat 25, Zwolle. 
1227 Andre Pirotte, Rue Jules Bruyndonckx 58, 

Wemmel (Belgie). 
1228 J. E. B. van der Wal, Hugo de Grootstraat 6, 

Rotterdam. 
1229 C. Koch, Am Heidquell 9, (4) Dusseldorf-Nord, 

Duitsland. 
Leden nrs 1226 en 1227 zijn jeugdleden. 

Adre11wQzlglngen 

!ngvar Kristensen naar Zoologisch Station, Buiten
haven 27, Den Helder. 

0. M. Hombroek, van Brielle naar Lijsterbeslaan 7, 
Oostvoorne. 

Dr. A. Krumperman, van Cura~;ao naar Bonaire, Ned. 
Antillen. 

John S. Aplegarth, van Stanford naar 970 Alice Lane, 
Apt. 3, Menlo Park, California, U S.A. 94027. 

C. Gobets, van Mijdrecht naar Achterom Ia, Hilver
sum. 

R. Dettingmeijer, naar Erasmussingel 80, Rotterdam-12. 
R. Schols, van Amsterdam naar Rodenburglaan 8, 

Amstelveen. 
K. Delleman, van Engelen naar Gerard v. Dinterstraat 

24, Hintham-Z-Rosmalen. 
J. G. Haselager, naar Grocnezijde 250, 's-Gravenhag~. 

Opzegglugen 

F. v. Bekhoven, Amsterdam; C. W. Hamel, Amster
dam; D. de Rijke, Wateringen; A. A. Andriessen, Den 
Haag1 R. H. v. d. Eyk, Zwolle1 F. Beurskens, Almelo; 
J. F. Holsheimer, Deventer; W. Hendrikse, Middel
burg; F. A. de Vries, Amstelveen; A. v. Harten, 
Rheden; J. Bosman, Voorschoten1 G. Langhenkel, Den 
Helder; D. J. D. Mulder, Oegstgeest: J. E. v. d. 
Elburg, Aerdenhout; F. W. Kielhom, Den Haag; H. 
Tebra, Amsterdam; K. Kroesen, Rotterdam; A. Klein, 
Rottterdam; D. Wouters, Amsterdam; J. Fens, Rotter
dam; H. Schrage, A. C. Bruggeman, Gent; I. M. Kwak, 
Brielle. 
Vertrokken zonder adres achter te Iaten: M. A. v. d. 
Kamp, Saaksum. 

Vraa.:r en aanbod, rullrubrlek 

Ons lid de beer J. V. Ferrari, Esserlaan 5 te Gronin
gen, vraagt tegen billijke prijs enkele kweekstellen 
van de treksprinkhaan en van een kleine kakkerlak
soort. 
De beer H. Willemsens, A. Smekensstraat 13 a te 
Brussel-4 in Belgie vraagt, wie van de leden hem zou 
kunnen helpen aan Lacerta agilis en Lacerta vivipara, 
alsook een kleine Chelydra serpenlina. 

Boekbe!lprcklng 

EMILE DOTTRENS: BATRACIENS ET 
REPTILES D'EUROPE 

In de serie 'Les Beautes de Ia Nature' is zo 
juist bij de uitgevers Delachaux & Niestle te 
Neuchatel verschenen het bovenvermelde boek
werk. 
Mij zijn weinig boeken op ons gebied bekend in 
de Franse taal, maar hetgeen nu verschenen is. 
lijkt mij een prachtwerk. Het telt 261 bladzijden 
en is verlucht met 52 gekleurde platen. 50 foto's 
en 120 tek~ningen tussen de tekst. Het is een 
goed hoek, zeer uitvoerig en de naam van de 
schrijver, die directeur is van het Museum voor 
Natuurlijke Historie te Geneve, waarborgt de 
juistheid van de inhoud. De foto's en de platen 
zijn buitengewoon mooi afgewerkt. Het is ook 
in goed begrijpelijk Frans geschreven en heeft 
een handig formaat. 
Weer een mooie aanwinst voor onze bibliotheek. 
waarin het onder no. 680 geregistreerd is. 

H. A. L. Menne 



Eublepharis maeularius (Blyth) 
R. ltl. ltle(Jer, A.mstel.,een 

Over de gecko, die u op de voorplaat vindt 
afgebeeld, is nog slechts weinig bekend. Ook 
litteratuur hierover is zeer schaars. Prof. Dr. 
R. Mertens was zo vriendelijk mij een van zijn 
hand verschenen artikel in de DATZ - 12e 
jaargang - nummer 10 - oktober 1959 - blzn. 
309/310 - ter beschikking te stellen. waarvan 
hieronder een vertaling volgt: 
.. Over deze imposante gecko, waarvan de 
lengte van kop en romp 12 em, van de staart 
echter slechts 9 em bedraagt, is weinig bekend. 
Daarbij komt, dat het een hoogst zeldzaam dier 
is. Op de bovenzijde bevinden zich talrijke kleine 
knobbels; de oogleden zijn, in tegenstelling tot 
die bij de meeste gecko's, ontwikkeld en beweeg
lijk, de korte staart is bij goed gevoerde dieren 
ongewoon dik; is deze geregeneerd dCin ontbre
ken de knobbels en zijn de schubben gelijkmatig 
klein. Verdere bijzonderheden zijn van anatomi
sche aard en hebben betrekking op de bouw van 
de schedel en wervels. Ofschoon zich aan de 
onderkant van de vingers en tenen kleine dwars
lamellen bevinden. zijn deze bij gladde vlakken 
van geen betekenis. De bovenkant van het dier 
is Jichtgrijs met zwarte vlekjes; deze zijn niets 
anders dan overblijfsels van vier markante 
donkere dwarsbanden - waarvan zich een op 
de nek. een in de omgeving van het heiligbeen 
en twee op de rug bevinden - die bij jonge 
dieren tegen de Iichte grondkleuren sterk af
steken. 
Zoals de bovenmatig dikke staart bewijst, heb
ben wij bier te doen met gecko's van uitgespro
ken droge gebieden. Evenals vele reptielen uit 
soortgelijke levensgebieden valt ook Eublepharis 
macu 1arius op door zijn geringe levensbehoef
ten. Als nachtdieren nemen zij genoegen met 
een matig verwarmd terrarium, waarin de tem
peratuur niet boven de 20-24 o C behoeft te 
stijgen; dit is voor hun activiteit voldoende. 
Overdag gedragen zij zich volkomen rustig, 
slapende onder een steen of in een zelf gegraven 
hoi. Pas wanneer het helemaal donker is, ko
men zij tevoorschijn en beginnen zij zich hoog 
op de poten lopende door het terrarium te be
wegen en naar meelwormen en andere insecten 
te zoeken. In hun doen en Iaten deden zij mij 
sterk -denken aan hun kleinere verwant uit 
Californii~. de Coleonyx variegatus (zie afbeel
d~ng t!telblad Lacerta 21e jaargang Nr. 4. 1963). 
waarover ik vroeger heb geschreven. Evenals 
bij Coleonyx is ook het o van Eublepharis 
macular[us gemakkelijk te herkennen aan de 
praeanaalporien. Mijn exemplaren waren af
komstig van verschillende punten uit Zuidelijk 
West-Pakistan.'' 
Tot zover Prof. Mertens. In tegenstelling tot de 
ervaring van Prof. Dr. R. Mertens dat de dieren 
slechts te voorschijn komen, wanneer het geheel 
donker is. heb ik vastgesteld. dat mijn dieren, nu 
zij in mijn terrarium gewend zijn. van tijd tot tijd 
ook overdag te zien zijn en dan zelfs voeder
dieren aannemen. 
In het artikel van mevrouw lngeborg, Lacerta. 

jaargang 20. nr. 8, wordt vermeld dat terra
riumdieren hun grote schuwheid dikwijls afleg
gen, wanneer het terrarium in de huiskamer ge
plaatst is, waar vee) huiselijk verkeer is. 
Ik heb dit duidelijk bevestigd gezien bij mijn 
Eublepharis macularius. Het terrarium waarin 
deze dieren worden gehouden. staat niet in de 
huiskamer maar in een nevenvertrek waar meer
dere terraria staan. Uit de aard der zaak ver
toef ik bier 's avonds vrij regelmatig, ten eerste 
om mijn dieren te voeren en ten tweede om ze 
te bestuderen. maar van een huiselijk verkeer 
kan men beslist niet spreken. Mijn gecko's 
schrikken nu niet meer, wanneer ik 's avonds 
het Iicht aansteek. maar blijven zitten en wan
neer zij voer krijgen denken zij er helemaal n!et 
meer aan te vluchten. Tijdens mijn vakantie van 
drie weken werd dit vertrek praktisch niet be
zocht. Na terugkeer van mijn vakantie waren 
de dieren weer zo schuw geworden. dat het 
minstens een week heeft geduurd voordat zij 
hun oude tamheid hadden teruggekregen. 
Het houden van deze dieren Ievert geen moei
lijkheden op. De afmetingen van het terrarium, 
waarin zij door mij worden gehouden. zijn 80 x 
35 x 40 em. De bodem is bedekt met een zand
laag van ca. 7 em (het zand is afkomstig van 
de binnenkant van de duinen) waarin een ver
warming - bestaande uit twee kooldraad
lampjes van elk 5 Watt, geplaatst in een koek
trommeltje - is begraven. Op het zand liggen 
bier en daar zwerfstenen op elkaar gestapeld. 
zodat de dieren hieronder kunnen wegkruipen. 
Overdag wordt het terrarium bovendien nog 
verwarmd door een gloeilamp van 60 Watt. 
Zodra deze lamp uit is en de duisternis valt in, 
komen de gecko's te voorschijn en gaan eerst 
breeduit op de nog warme stenen liggen; pas 
daarna gaan zij op zoek naar voedsel. De dieren 
vervellen bij mij regelmatig. Vlak voor de ver
velling zien zij er als door een grijs waas om
huld uit. Aangezien ik de afgeworpen huid nooit 
heb kunner. vinden, meen ik te moeten conclu
deren, dat deze door de dieren wordt opgegeten. 
Hct plezierige bij deze gecko's is, dat zij 
· s avonds altijd zichtbaar zijn en aan eventuele 
bezoekers kunnen worden getoond. Het zijn dan 
ook de showstukken van mijn collectie. 
Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn zij geen 
vechters, ondanks het feit dat het waarschijnlijk 
twee o o zijn. 
Ons oudste lid. de beer Ten Veen, die eveneens 
twee exemplaren in zijn bezit heeft, is de ge
lukkige eigenaar van een paar. Hij heeft dit 
kunnen vaststellen omdat hij ze in copula heeft 
gezien. Stel u voor dat dit gebeuren zou worden 
gevolgd door een ei-afzetting en dat dit weer 
zou worden gevolgd door een geboorte van 
jonge Eublepharis macularius, dan zou dlt weer 
ceo premiere voor Lacerta worden. 
Mocht de beer Van Heusden deze dieren nog 
eens importeren, stap dan over de hoge prijs 
heen en koop een paartje. Zij zijn kostbaar 
maar kostelijk. 
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De Geboorte 

en bet opg••oeien "an 

jooge 't·nnrsalamanders 

Mr. 1•. E. Quarle s """ Uffo rd-Zand.,oorl. Olat 

Na een verbli jf van anderha lf jaar in cen terra
rium verraste o nze vuursala mander ons op 22 
januari 1964 met twee larven. In de daarop 
volgende weken vonden nag regclmatig ge
boorten plaats ( tabel ) tot hct aantal levende 
larven op 24 februari 24 bedr~g. 
Wanneer de bevruchting hccft plaats gehad, is 
niet na te gaan. H et dier was in juli 1962 bij 
ecn handelaar gekocht: in hetzelfde terrarium 
bevond zich weliswaar in de zomer von 1962 
gcdurcnde korte tijd een tweedc salamander 
( geslacht onbekend). maar het is niet waar
schijnlijk dat toen paring hceft plaats gevondcn. 
Ook a! zou dit zijn geschicd. dan nog hebben 
we te doen met cen draagtijd van beduidend 
meer dan een jaar. hetgecn opmcrkelijk mag 
worden genoemd. 
V66r een geboo:te gaat het wijfje met het 
achterlijf in het waterbakje liggen. De achter
poten worden daarbij in loodrechte stand op de 
zijden van het lichaarn gestrekt. Zodra het 
vliesje waarin een opgerolde larve z!ch bevindt. 
met het water in aanraking komt. barst dit 
open. V rtjwel onmiddellijk hierop wordt ge
reageerd op in het water aanwezige tubifex 
Tweemaal werden larven in het vlies geboren. 
een reeds dood, de tweede bewoog de pootjcs 
bij het zien van tubifex en kon zich met onzc 
hulp toch nog bevrijden. 

Foto I . Lar.,vn, l•orl "our de melamorploose 
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De larven werden in groepen van v ier geplaatst 
in zes bakken. waarvan het water iederc dag 
werd ververst. Indien nodig geschiedde d it twee
maal per dag om de temperatuur zo laag rnoge
lijk te docn zijn, teneinde een zo hoog moge lijk 
zuurstofgehalte te verkrijgen. Als voedsel werd 
uitsluitend tubifex verstrekt, la ter aangevuld 
met watervlooien. Er bevonden zich geen water
planten in de bakken; bodembedekking werd 
evenmin aangebracht. 
Op foto I is de grootste larve drie maanden 
o ud. De kleur van de dieren is donkergrijs ge
marrnerd. Achter de kop bevindt zich aan 
weerszijden een kraag van uitwaaierende 
kieuwen. 
De metamorphose wordt ingeleid door een ver
kleuring via roest-grijs naar een steeds dui
delijker wordend geel-zwart vuursalarnander
pat:oon. De kieuwen schrompelen geleidelijk 
aan in. Hierop volgt vervelling in het water. 
Wanneer dit was gcschied. werd de larve in 
een bakje. gevuld met water en aan een zijde 
opgestapclde kiezelstenen, geplaatst. welk bakje 
zich in de hoek van een droog terrarium be
vend. Na een of rneer dagen vonden expeditics 
op het land plaats. sorns definitief, soms gevolgd 
door een tijdelijke terugkeer in het waterbakje. 
Deze terugkeer bewijst de merkwaardige moge
lijkheid van een gelijktijdige kieu.w- en long: 
ademhalinQ. Er werd in het water onder water 
gezwommen. op het land g!ng hct keeltje dui
delijk op en neer. 
Opvallend is. dat de eerste metamorphose (zie 
tabel) aanmerkelijk vroeger plaatsvond dan de 
daa:opvolgende. Voorts was duidelijk waar
neembaar. dat met het stijgen van de buiten
temperatuur ( mei) het tempo van de gelre/e 
metamorphose aanzienlijk steeg: eerste meta
morphose omstrccks II april. laatste 30 mei. 
V rijwel a ile dieren brachten ee;st ongeveer 
negen dagen op het land door, alvorens enig 
voedsel tot zich te nemen, bestaande uit naakt
s!akjes en kleine regenwormen. 



Aile 24 larven zijn de metamorphose goed door
gekomen , eten uitstekend en zijn zeer Ievens
lustig. Op het moment dat wij dit overzicht van 
onze succesvolle salamanderkweek afsluiten 
(aug. '64) zijn a ile dieren nog in ons be zit. E r 
blij ft een duidelijk verschil waarneembaar tussen 
de 'ouds te' en de 'jongste' sala ma nder. 

TABEL 
O verz!cht van de geboorte. het o pgroeien en 
de metamorphose van de vuursalamanderlarven 
( januari-juni 1964). 
22! I T wee salamanderla rven geboren. Leng te 

van neus tot staar tpun t o ngeveer 2y.j em. 
I / 2 Weer een larve geboren. 
7 !2 Drie eitjes in het waterbakje aa ngetrof

fen. 
8!2 Direct na de voedering van het moeder

dier werden er drie jongen geboren. 
waarvan een op het la nd. Deze laatste 
kon nog op tijd in het water worden 
overgebracht. 

12/ 2 Twee jongen. tc vens een eitje. O ok nu 
direct na de voedering. H et moederdier 
wordt dan met hct achtc:·lijf in het water 
geplaatst. 

14/ 2 Twee la rven. waarvan een nog in hct 
vl:es. T evens een ei aangetro ffen. 

15/2 Nadat het wijfjc wee r in het water is 
geplaats t. wordt de elfde larve geboren. 

16 / 2 T wee jongen. T evens cen excmplaar in 
het vlies. dat niet meer lcefde. 

19/ 2 Moederdicr in het watcrbad gezet en 
prompt worden een jong plus een ei ge
deponeerd. 

22/ 2 D:ie jongen, nadat dezelfde beha ndeling 
weer is toegepast. 

24 / 2 's O chtends blijken er vijf la~ven te zijn 
geboren plus drie eitjes. E ven la ter: ecn 
ei plus twee jongen. In totaal nu dus 24 
levende dieren! 

14/ 3 De lengte van de ecrstgeborenen be
d raagt 4Y2 em. van de a llerkle:nsten 
slechts 2Yz em. 

9/ 4 E en van de oudste tweeting is verveld: 
hij hapt zo nu en dan naar Iucht. 

II / 4 De laatstgenoemde is o p het la nd ge
kropen; tot 2 1/ 4 weigert hij elk voedsel. 

23!-1 Zijn tweeling-partner is a) duidelijk geel
zwart. maar nog volledig waterdier. 
Lengte 5 Y2 em ( foto I ). 

7 !5 D .?ze 'waterlarve' is verveld en reeds 
eenmaal uit het waterbakje geklommen. 
Hij is beduidend fo rser da n zijn op II / 4 
gemetamorphoseerde collega. 

9!5 Bijna elke dag vinden vervellingen plaats, 
30!5 enige dagen later volgt da n de meta

morphose. 
II / 6 Voo~ bet eerst willen nu a ile 24 sala ma n

ders eten. 

L ite r atuur: 
Corneli ssen, Th. J. P., De geboortc en metamorphose 
van Vuu rsal amanders; Lacerta, Be jrg., no . 6, p. 49 
(1950). 
Freytag, Gunther E., Fcuersa lamandcr und Alpensala
mander (Die Neue Brchm-Btichcrei), Zicmscn-Witten
berg Lutherstadt (1955). 

Reptielen van Europa IV 
Lac erta OXJ'Cilplwln (Dumiirll & Bil1ron) 

II. :11 . .,lUI :llecuavcn, llottc rdam 

Een van de fraa iste hagedissen van het Middel
landse Z ee-gebied is wellicht de spitskophage
dis: Lacerta oxycephala. 
Het dier. dat een lengte van ten hoogste 25 em 
kan bereiken. maakt met zijn platte. spitse kop 
en zijn lange staa rt een zeer sierlijke en elega nte 
indruk. Deze indruk wordt nog versterkt door 
de sierlijke bewegingen. 
De grondkleur van het hele dier is grijsblauw. 
soms (zelden) lichtbruin. Op de rug staan 
zwarte kringetjes o f v lekjes. soms overgaand in 
een nettekening. Hierdoor krijgt de hele rug een 
v rij danker aanzien. Bij bepaalde lichtval ont
staat een bruine glans (structuurkleur ) . De 
schubben op de ko p zijn lichtbruin tot olijfgroen 
met kleine zwar te puntjes o f v lekjes. De buik
schubben zijn lichtbla uw met aan de achterkan t 
cen kleine . halvemaanvormi g.e. zwarte vlek. In 
het midden van de buik zijn deze v lekken soms 
grater. waardoor het lijkt. o f er een zwarte ba nd 
loopt. De oorspronkelijke staart is fraai licht
blauw en zwa rt geringeld: de onderkant is een
kleurig lichtbla uw; de geregenereerde staart is 
van boven eenkleurig g rijsblauw. van onderen 
lichtblauw. 
De staart neemt iets minder dan 2/3 van de 
totaallengte in beslag. De romp is vrij tenger 
gebouwd. plat en smal. zoals trouwens het hele 
dier een v rij tengerc indruk maakt. 
Het verspreidingsgebied omva t Da lmatie. Hert
segowina. Montenegro en de tegenover deze 
streken in de Adriatische Z ee gelegen eilanden 
(Me rt e n s / Miill er). 
Blijkens eigen waarnemi ngen bewoont Lacerta 
oxycephala in dit gebied s lechts plaatsen die 
klimatolo~isch bijzonder bevoorrecht zijn. b ij
voorbeeld door Jigging op het zuiden. Een goed 
voorbeeld is Dubrovni k dat door zijn Jigging is 
beschermd tegen de koude noordenwinden. H ier 
komt Lacerta oxycephala in groten geta le voor 
op de stadswallen. 

Lneertn oxyc<•plurln 
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Wat de biotoop betreft is Lacerta oxycephala 
een echte muurhagedis. Men ziet hem nooit op 
de grond maar altijd op muren of rotsen. 
Klingelhoffer vermeldt het bestaan van een zeer 
donkere variant die in het gebergte leeft op 
hoogten tussen 600 en 1400 meter. Opmerkelijk 
is nog dat C a m e r a n o de Sardinische Lacerta 
bedriagae oorspronkelijk opvatte als ras van 
Lacerta oxycephala. In de bouw komen beide 
soorten inderdaad enigszins overeen. 
Waar men hem ook aantreft. overal is hij uiterst 
schuw en vlucht direct in een of andere spleet 
of gat. van waaruit men na korte tijd de spitse 
kop weer ziet uitsteken, waarmee hij nieuws~ 
gierig alles om zich heen opneemt. 
Klingelhoffer vermeldt nog, dat de staart op 
warme dagen erg breekbaar zou zijn. een er~ 
varing. die ik bepaald niet deel. Alle exemplaren 
die ik ving bleven heel. 
Ook in het terrarium is het dier in het begin 
zeer schuw en ik betwijfel. of men ze ooit wer~ 
kelijk tam zal krijgen. Men doet er goed aan het 
terrarium zodanig in te richten. dat de dieren 
voldoende schuilplaatsen ter beschikking staan. 
er tevens voor zorgend. dat er voldoende plaat~ 
sen zijn waar ze zich kunnen warmen zonder 
door soortgenoten te worden gestoord. Ze zijn 

Oost-Aziatisehe 

overigens in het terrarium onderling tamelijk 
verdraagzaam. zolang ze voldoende ruimte heb
ben. Slechts in de paartijd zij men zeer voor~ 
zichtig met de mannetjes. 
Samenhouden met andere soorten client men te 
vermijden. Klingelhoffer klaagt. dat ze andere 
hagedissen bijten. waar ikzelf eerder bang ben. 
dat ze gebeten zouden kunnen worden. 
In het voer schijnen ze bepaald kieskeurig te 
zijn. Bij mij stierven na vrij korte tijd reeds 
aile (!) dieren op een enkel. zeer jong exem
plaar na. Het geboden voedsel. zoals vliegen. 
mestvliegen en meelwormen. versmaadden zij 
goeddeels. lk houd echter rekening met de moge
lijkheid, dat zij tijdens het transport zeer hebben 
geleden. wat dan veel zou verklaren. Van Oyen 
noemde deze soort sterk en zeer goed houdbaar. 
Wat het jonge dier betreft kan ik het met hem 
eens zijn; dit dier vreet alles, doch met mate: 
heeft hij eenmaal een meelworm op. dan wil hij 
eerst een paar wasmotten of wolfspinnetjes. 
voor hij er weer een lust. 
De voortplanting geschiedt door middel van 
eieren; bij Klingelhoffer lukte de kweek; de 
jonge dieren werden echter door de oudere op
gevreten voor ze konden worden gevangen. 

watersalamanders 
(t•err•o/g op Larerla 22e jaargang no. 6 pag. 31) 

J. B. ten J'een. Rotterdam 

Een andere vorm is Triturus (Cynops) ensicau
da. Dit dier. afkomstig uit Okinawa, is weer 
wat forser gebouwd bij een lengte van 15 em 
met wat minder sterk ontwikkelde paratoiden. 
In het jeugdstadium treden op de bruine onder
grond helder rode puntjes op, later overgaand in 
gele of zelfs groenachtige vlekken en strepen. 
De buikzijde is geel tot oranje en bezaaid met 
grote en kleine zwarte vlekken, onregelmatig 
door elkaar gestrooid. 
Deze dieren kunnen veel meer warmte ver
dragen, daar ze in ondiepe warme rijstvelden en 
poelen voorkomen. lk kreeg drie exemplaren in 
bruikleen van dr. Lodewijks, welke ik echter 
door een ongeval tijdens de schoonmaak ver
speelde. In een Amerikaans tijdschrift las ik het 
verhaal van een militair, die tijdens de wereld
oorlog aan de landing en operaties op het eiland 
deelnam. Ik neem daaruit de volgende gegevens 
over. 
Okinawa is het grootste eiland van de Riu-Kiu~ 
archipel, 60 mijl lang en 4 tot 16 mijl breed. Het 
noordelijke deel is bergachtig en bedekt met een 
spaarzame vegetatie. Het zuidelijke deel is een 
golvend heuvelland, bedekt met wijngaarden op 
een ondergrond van koraalrif en kalksteen. Er 
heerst een tamelijk mild, hoofdzakelijk sub
tropisch klimaat. Van de genoteerde tempera~ 
turen was augustus 1945 de hoogste nl. 94° 
Fahrenheit en de laagste in januari 1946, nl. 47° 
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Fahrenheit. De dieren kwamen daar veelvuldig 
voor in de natte rijstvelden en poelen, niet in 
stromend water. Bij de muskietenbestrijding door 
de militairen. waarbij olie met DDT vermengd 
op deze poelen wordt uitgegoten, zijn helaas 
massa's van deze mooie dieren omgekomen. 
Een toeval speelde mij jaren geleden een tweetal 
kleine salamanders in handen, welke voor mij 
tot heden een raadsel zijn gebleven. AI mijn 
zoeken ten spijt heb ik de naam nog niet kunnen 
ontdekken. De 5 em lange diertjes groeiden aan~ 
vankelijk zeer langzaam. Ik vrees dat ik ze te 
koud heb overwinterd. Daarbij komt nog dat ze 
geen daphnia wensen te eten. W ormen, voor 
zover aanwezig, en enchytraeen daarentegen 
worden met graagte aangenomen. Nu zijn ze 
echter uitgegroeid tot 13 en 12 em. Vermoede~ 
lijk heeft de warmte. waaraan ik ze het laatste 
jaar blootstelde, aan deze groei bijgedragen. 
Voor een zonnig venster steeg de temperatuur 
wei tot hoven 30° C. wat voor vele andere. in 
het bijzonder Europese soorten. een wisse dood 
zou betekenen. 
Deze salamanders zijn, in tegenstelling met alle 
bovengenoemde soorten, veel slanker, met een 
staart, welke Ianger is dan kop en romp samen. 
De bovenzijden van kop. lichaam en staart zijn 
bezaaid met kleine gele tot blauwe vlekjes en 
stippen op een grauw-bruine ondergrond. De 
buikzijde is, in tegenstelling met aile andere 



soorten. lichtgee l. Inplaats van v lekken !open 
er een paar zwarte strepen van de keel naar de 
staart. bij het ene exemplaar onafgebroken. bij 
het andere dier enkele malen onderbroken. Oak 
de kelen zijn geel met wormvormige zwarte 
strepen. Deze buiktekening vond ik s lechts bij 
een foto van Cynops wolterstorffi uit Yunnan 
maar de beschrijving welke er bij gegeven werd. 
klopte in geen enkel opzicht met mijn dieren 
(Blatter 1926 biz. 373). 
De laatste soort welke bekendheid heeft ver
worven is de Tr. {Cynops) chinensis uit Hong
kong en Kanton. 
Deze soort. vroeger zelden en slechts in enkele 
exemplaren gei"mporteerd. zodat zij vrijwel on
bekend was, is nu door Lacerta massaal in
gevoerd. 
Vee! over deze dieren schrijven kan ik nict. Na 
a! hetgeen ter Horst in de I I e jaargang ( 1952 ) 
met de daarbij geplaatste zeer duidelijke teke
ning van J. Riedijk. en Van Egdom. in de 18e 

jaa rgang ( 1960) hebben geschreven. zou ik 
slechts in herha ling kunnen treden. Beide heren 
hebben deze salamander. waarvan de nieuwe 
naam Trituroides hongkongensi is, volledig be
handeld. Mijn eigen ervaringen zi jn niet gunstig 
geweest. Hoewel de oude d ieren wei houdbaar 
zijn. geeft de kweek zeer slechte resultaten. 
T weernaal kreeg ik van Van Egdom een flinke 
partij eieren en larven. maar twecmaal mislukte 
het opkweken daarvan. De buitengewoon fraaie 
diertjes namen s lecht voedsel tot zich. bleven 
achter in groei en stierven vroeg of laat onder 
verdachte omsta ndigheden. hoewel ik ze over 
verschillende bakjes had verdeeld. Oat het hier 
de beruchte Molchpest zou zijn. kan ik niet aan
nemen. hoewel de uiterlijke kenmerken we i in 
die richting wijzen. Aile andere soorten bleven 
ervan verschoond. Hopelijk gelukt het aan een 
onzer leden de dieren tot voortpla nting te bren
gen en groat te krijgen. Hij zal dan de cerstc 
zijn. 

D••ie jaa•• ,Lace••ta agilis" 

Bij hct begin van mijn terrariumpraktijk behoorde 
een paartje duinhagedissen tot de eerste 
dieren die ik verzorgde. Van deze dieren is 
nu enkel het Q nag in Ieven. Oa t dit dier niet 
zondcr meer zo oud gcworden is, hoeft geen 
be too g. 
Op 12-9-'60 kocht ik dit diertje en het werd 
ondergebracht in cen onvcrwa rmd vochtig bas
terrarium. Dus niet helemaal de juiste biotoop. 
maar ik wist toen ook nog niet dat ik een duin
hagedis in bezi t had , te mcer daar de handelaa r 
ze verkocht had voor een muurhagedis. 
Na een goede maand stond ik echter al voor het 
problecm .,winterslaap". In enkele boeken en 
ook in .. Lacerta" had ik al gclczcn dat het 
moeilijk was deze hagedis te Iaten wi nterslapen. 
Maar ik w ilde het toch wei eens proberen. Op 
19-10-'60 zette ik dit paartje duinhagedissen in 
een winterkist in de kelder. samen met nog een 
paar L . mura/is en een paartje L. vivipara. Op 
16-2-'61 haalde ik de kist uit de kclder (mijn 

ongeduld was te groat om nog Ianger te w ach
tcn), maar groat was mijn teleurs telling; de enige 
ovcrlcvende was het v rouwtje agilis. In het begin 
was ze nog wat stram en onbehendig in haar 
bewegingen, maar na cen paar dagen at ze reeds 
een eerste haarloze rups. 
Op 3 1- 10-'6 1 zctte ik het dier voor de tweede 
maal in winterslaap tot 14-3-'62. Deze keer 
sproeide ik om de veertien dagen in de winterkist 
wat lauw water, omdat ik dacht dat verschillcndc 
hagedissen gedurende de vorige winterslaap zou
den omgekomen zijn door uitdroging. daar de 
grand en bladeren poederdroog waren gewor
den. Ik bemcrkte oak. dat het wei drie weken 
duurde cer de duinhaged is wegkroop. Twee 
weken voor ik de k ist weer leeghaalde. za t ze 
al boven op de grand en likte de druppels op 
die op de bladeren v iclen door het sproeien. 
In de loop van '62 verhuisde Lacerta agilis naar 
een oerwoudterra rium. H ierin was echter oak een 
onbegroeide strook met rivierzand van 30 x 60 
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em aanwezig. Deze werd dan nog verwarmd met 
een plooibare verwarmingskabel van 2m. die in 
vele kronkels onder het zand lag. Na enige 
weken kwam ik tot nieuwe, in het begin ver~ 
bazende ontdekkingen. L. agilis, die anders nogal 
een traag diertje was, dat zich gewillig liet beet
nemen, werd nu heel vlug en moeilijk te pakken. 
terwijl ze ook de · bek opensperde als ik er mijn 
hand naar u!tstak. Dit alles was slechts te danken 
aan een strook verwarmde bodem. 
Ondanks de goede zorgen deed ze in juli '62 
een longontsteking op. Dit was waar te nemen 
door het feit, dat ze heel moeilijk ademhaalde, 
ze schokte met het lichaam, sperde de bek open 
en piepte hoorbaar; ook kwamen er nu en dan 
blaasjes op de neusgaten staan. Ik heb toen het 
diertje in quarantaine gezet in een volledig droog 
terrarium. waar ik ze bestraalde met behulp van 
een Philips kuikenlamp, die op een hoogte van 
10 em hoven de bodem hing. Deze lamp brandde 
de gehele dag, 's nachts ging ze uit. Niettegen~ 
staande de ziekte bleef ze voedsel aannemen en 
enkel met deze bestralingen was na twee weken 
niets meer van d~ longontsteking te merken. 

INBINDEN JAARGANGEN LACERTA 
Nu de index van de 22ste jaargang van Lacerta 
is verschenen en daarmede ook deze jaargang 
compleet is. L~staat wederom de mogelijkheid 
om door tussenkomst van uw bibliothecaris deze 
jaargang (en eventueel ook oudere jaargangen) 
collectief te Iaten inbinden. Evenals voorheen 
zal dit op zeer fraaie wijze kunnen geschieden 
bij het ziekenhuis ,.Duinenbosch" te Castricum. 
waardoor mede een goed doel kan worden ge
steund. De band bestaat uit donkergroen imi~ 
tatieleder met zowel op de rug als op de voor
zijde de tekst in gouden letters. Desgewenst kan 
het vierde · Herpetogeografische Verslag mede 
worden ingebonden. Hieraan zijn geen extra 
kosten verbonden. Het hoek wordt hierdoor iets 
breder. omdat het formaat van het verslag af
wijkt van het Lacerta-formaat. doch de hoogte 
blijft ongewijzigd. 
De kosten. verbonden aan het inbinden. bedra
gen met inbegrip van de portokosten voor terug
zending: 
de 22ste jaargang . 
2 jaargangen in een band 
3 jaargangen in een band 

f 4.
f 4.50 
f 5.-

en zo telkens f 0.50 meer tot een maxi
mum van 5 jaargangen voor de prijs van f- 6.
Het verdient aanbeveling om bij het inzenden 
van jaargangen voor goede verpakking zorg te 
dragen en om vooral niet te vergeten duidelijk 
de naam en het adres van de afzender te ver
melden. Ook de in de loop van dit jaar ont
vangen Statuten en reglementen kunnen des
gewenst mede worden ingebonden. 
In te binden jaargangen dienen uiterlijk 14 dagen 
na verschijning van dit blad in het bezit te zijn 
van uw bibliothecaris: W. de Zwijgerlaan 86. 
C::1stricum. Aflevering van de ingebonden jaar
gang (en) vindt dan ongeveer 6 we ken later 
plaats. 
Eventueel zijn van de l Oe en 12e jaargang nog 
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Op 26-11~'62 ging ze voor cen derde maal de 
winterkist in tot 6-3~'63. Deze keer is ze niet 
weggekropen. maar in een hoekje boven op de 
grond blijven liggen. Op het ogenblik, dat ze 
begon rond te scharrelen. heb ik haar er weer 
uitgehaald. 
De winterkist vul ik op met losse. enigszins 
vochtige bladgrond. waaronder veel dorre bla· 
deren. Als ik de dieren er in zet blijven zc eerst 
nog een week in de verwarmde kamer staan. 
waarvan de temperatuur echter al lager Hgt dan 
die van het terrarium. Er wordt echter geen 
voedsel meer toegediend. Dan gaat de kist naar 
een kouder vertrek, tot ze in de kelder belandt. 
Deze duinhagedis heeft zich ook tot een ware 
alleseter ontpopt; aile insekten die niet te hard 
of te groot zijn, zelfs grote sabelsprinkhanen eet 
ze, ook stukjes rundvlees, rauwe lever en nier 
neemt ze aan van de pincet. Dit laatste is vooral 
interessant in het woege voorjaar als er nog 
niet veel insekten te vinden zijn. Rauwe lever 
bevat ook vecl vitaminen. Op het ogenblik ver~ 
keert deze hagedis nog steeds in goedc gezond~ 
heid. 

enkele exemplaren verkrijgbaar, terwijl dit voor 
de 18e, 20e en 2le jaargang in wat ruimere 
mate geldt. De prijs per jaargang bedraagt 
f 5.50. uiteraard exclusief het eventuele inbin
den. De 22e jaargang kost inclusief het boven
genoemde verslag, f 10.-. 

A. Th. Reijst 
Bibliothecaris 

ZIEKTE-ONDERZOEK TERRARIUMDIEREN 

In de Rotterdamse werkgroep van Lacerta is belang· 
rijke activiteit ontplooid op het gebied van ziekte
onderzoek bij terrariumdieren. Dit onderzoek wordt ge· 
daan door de heer A. Groenteman, die zich op dit ter
rein wenst te specialiseren. In zijn betrekkelijk korte 
praktijk heeft de heer Groenteman reeds enige malen 
met succes ingegrepen in gevallen van ernstige ziekte, 
waardoor de dieren behouden konden blijven. 

,...Het ligt in het voornemen van de heer Groenteman om 
dit werk intensief voort te zetten en zeker niet te be· 
perken tot de Werkgroep Rotterdam. 
Thans wordt dan ook medewerking van aile leden van 
de vereniging gevraagd. Die medewerking kan bestaan 
uit het toezenden van gestorven terrariumdieren, kort 
na de dood geconservecrd in 4 °/o formaline·oplossing, 
en van zieke dieren, in beide gevallen met zoveel 
mogelijk gegevens over de verzorging, het gedrag en 
hct voedsel van de dieren, onder vermelding van de 
wetenschappelijke namen. 
Het is de bcdoeling van de heer Groenteman om van 
elk geval een rapport op te maken en de inzender van 
het materiaal rechtstreeks te berichten. Ten algemenen 
nutle komt dan van tijd tot tijd een verslag in ons 
maandblad. 
Wij willen hier gaarne wijzen op het grote en pracli· 
sche nut van een dergelijk onderzoek en wekken ieder, 
die materiaal voor onderzoek kan afstaan, op, dit de 
heer Groenteman ter beschikking te stellen. Het adres 
van de heer Groenteman luidt: Harddraverstraat 42, 
Rotterdam 4, Tel. 0 10 • 243179. 

R. M. Meijer, secretaris. 

VOEDERDIEREN 

Wij maken onze I eden attent op de "volgende adressen: 
Wasraal: Het Bijenhuis, Wageningen. Tel. 0 8370 • 2863. 
V/iegenpoppen: de heer L. P. van der Hoeven, p.a. 
P. v. d. Leelaan 11, Kortenhoef N.H. 
Prijs: f 5,50 voor maandabonnement (gedurende vijf 
we ken circa 200 pop pen per week); 
f 1,50 voor maandabonnement (gedurende vijf weken 
circa 400 poppen per week). 


