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Hyla versicolor 

De op de voorplaat afgebeelde Hyla versicolor 
is voor menig terrariamhouder een goede be-
kende. Door het grote verspreidingsgebied, dat 
vrijwel het gehele noordoostelijke deel van de 
Verenigde Staten van Florida tot Canada om-
vat, en door het feit, dat de kikker vrij veel-
vuldig voorkomt, is deze soort geen zeldzaam-
heid voor de Europese terrariumhouder. 
Het dier, dat ruim 5 cm lang wordt, kan, zoals 
de naam reeds aanduidt, van kleur wisselen. 
Meestal zijn de dieren grijsachrjg, met bruine en 
zwarte marmering, waardoor een treffende ge-
lijkenis ontstaat met een stuk boomschors. Maar 
ook een bijna geheel witte of lichtgroene kleur 
kan door dit dier worden aangenomen. In de 
literatuur vindt men steeds weer venneld dat 
deze kikkers een zeer giftige huidsecretie heb-
ben, waardoor de dood van andere, in hetzelfde 
terrarium aanwezige amphibieen wordt veroor-
zaakt Zelf heb ik daar nooit iets van gemerkt 
Mogelijk treedt deze vergiftiging op, indien de 
dieren sterk verontrust worden, bijvoorbeeld bij 
aanwezigheid van kleine slangen of slangachtige 
dieren. AIs voorzorg tegen vergiftiging zou ik 
dan ook willen aanraden geen slangachtige 
dieren in het terrarium van Hyla versicolor te 
houden. En verder om regelmatig en veel te 
sproeien om eventuele gifsporen van de blade-
ren der beplanting weg te wassen. Overigens 
zijn het heel gemakkelijk houdbare dieren, die 
niet Irieskeurig zijn wat voedsel betreft en ook 
lagere temperaturen uitstekend kunnen verdra-
gen, waarbij bedacht dient te worden, dat dieren 
afkomstig van Canada wat dit betreft meer 
zullen kunnen hebben dan exemplaren uit 
Florida. 
De <J <$ z ' J n gemakkelijk te herkennen aan de 
uitwendige, donkergekleurde kwaakblaas aan de 
keel, waarmede ze een ietwat rauw klinkende, 
enige seconden aangehouden, ratelende triller 
voortbrengen. 
En zoals vele kikkers is de 'Common Tree-
frog', zoals het dier ginds heet, een prettige 
terrariumbewoner, waarvan men bij behoorlijke 
verzorging heel wat jaren plezier kan hebben. 

M. v. R. 

Bestuur en redactieraad wensen de leden 
langs deze weg een gelukkig en voorspoedig 
1965, waaronder begrepen veel succes in 
de terrarium-liefhebberij. 



Van de redactie 

Wij zien ons genoodzaakt er de leden in aansluiting op hetgeen reeds in Lacerta van november 
jl. werd gepubliceerd, andermaal op te wijzen, dat ons blad niet bestaanbaar is zonder een regel-
matige toevloed van kopij. De in dit opzicht in november geplaatste „oproep" heeft tot nu toe 
weinig resultaat opgeleverd, hetgeen wij voorlopig zullen wijten aan de decembermaand, die nu 
eenmaal niet direct de geschiktste is voor het schrijven van terrarium-artikelen. Men heeft dan 
immers zoveel andere zaken aan het hoofd. 
Nu echter het nieuwe jaar is begonnen en de redactieraad allerlei regelingen heeft getroffen om 
te bereiken, dat Lacerta in het vervolg op tijd per maand in uw bezit komt, zij nadrukkelijk 
onder uw aandacht gebracht, dat dit alleen kan gebeuren indien over voldoende gevarieerde 
kopij wordt beschikt. Terecht is in het november-artikel door onze secretaris, de heer R. M. 
Meijer, gesteld, dat het geenszins de opzet was dat de redactieraad het blad zou gaan vullen. 
W a a r mogelijk zullen de individuele leden van die raad zeker hun bijdrage leveren. doch voor 
het overige is ook hier het woord aan de leden! 
Wellicht ten overvloede merken wij nogmaals op, dat het niet uitsluitend gaat om literaire 
kunstwerkjes of om artikelen die wetenschappelijke pretenties hebben. Ook wanneer u meent 
niet zo'n goed schrijver te zijn, of wanneer u bij de beschrijving van een bepaald dier nog niet 
voor 1 0 0 % zeker van uw zaak bent, dan behoeft dat bepaald geen reden te vormen om een 
afwachtende houding aan te nemen. 
Zet uw bevindingen op schrift en zendt die in aan het redactie-adres, zo mogelijk vergezeld van 
illustrates. Onzerzijds zal dan gaarne worden bekeken of wijzigingen en/of aanvulling wenselijk 
of noodzakelijk zijn, waarbij natuurlijk overleg met de schrijver zal worden gepleegd. 
Wij hopen dat u de met enthousiasme begonnen redactieraad niet teleur zult stellen en ver-
wachten een zodanige stroom van kopij, dat wij voorlopig weer vooruit kunnen. 

Enqnete 
De redactie acht het gewenst om, mede met het oog op toekomstige publicaties. een inventaris 
op te maken van de dieren en soorten terraria die in ons land worden gehouden. Dit is ook 
vroeger al eens gebeurd, doch de toen verkregen gegevens zijn verouderd. Vandaar dat u bij 
deze editie een enquete-formulier aantreft, met het verzoek dit zo volledig mogelijk in te vullen 
en — liefst op korte termijn — aan de redactie te retourneren. Zodra over voldoende gegevens 
wordt beschikt, zal daarvan een overzicht worden gepubliceerd, waarbij afhankelijk van de 
bevindingen mogelijk suggesties kunnen worden gedaan omtrent nadere onderlinge contacten, 
uifwisseling van gegevens e.d. Uw opgave wordt daarom met belangstelling tegemoetgezien. 

Jengdleden 
Tenslotte nog enkele opmerkingen speciaal voor onze jeugdleden en andere beginnende terrarium-
houders. Nu en dan bereiken ons artikelen van hen, die de eerste schreden op het terrarium-pad 
hebben gezet en meestal in geestdriftige bewoordingen van hun ervaringen melding maken. 
Helaas kunnen wij dergelijke ontboezemingen niet altijd plaatsen, omdat het daarbij veelal om 
zodanig algemeen bekende stof gaat, dat dit voor de grote meerderheid der leden te weinig 
interessant zou zijn. Hiermede willen wij zeker niets onvriendelijks zeggen aan het adres van 
deze, meest jeugdige scribenten. Integendeel, wij juichen hun enthousiasme van harte toe. 
Dit is dan ook de reden dat het voornemen bestaat dergelijke artikelen op stencil te zetten en 
op aanvrage ter beschikking te stellen van beginners, die belangstelling hebben voor de erva-
ringen van hun mede-beginnelingen. Bij aanvragen dient slechts een postzegel voor antwoord 
van 30 cent te worden ingesloten. 
Mogelijk zal deze werkwijze sommigen onder u. die tot nu toe geen bijdrage voor Lacerta 
hebben geleverd, omdat zij meenden nog niet voldoende in de liefhebberij thuis te zijn, aan-
moedigen zo nu en dan ook kopij te gaan inzenden, in de wetenschap dat ook indien deze niet 
in Lacerta kan worden opgenomen. mede-leden daarvan toch zullen profiteren. 
U ziet dus, de redactieraad zit niet stil. Het woord is nu aan u! 

L. Claassen 
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Lygodactylus picturatns picturatus (Pe ter s ) 
Ph. W. Roelofm • Utrecht 

& 

Vatai M. ran Rekunt 

Hocwel ik ze nooit eerder gczien had. kocht 
ik in het voorjaar 1963 bij de hecr de Rover 
twee daggecko's, die afkomstig waren van 
Tanganyika, Oost-Afrika. Maar toen ik de 
van neus tot staartpunt 7 cm lange diertjes in 
levende lijve voor mij zag, had ik allcrminst 
spijt van mijn aankoop; het waren waarachtige 
juweeltjes! 
Het (5 heeft een fcl geel gestreept kopje en 
het lichaam is lichtgrijs met twee donkere 
strepcn: de staart iets donkerder grijs. de keel 
donkerblauw. Het wijfje was fletser van kleur. 
De heer de Rover hield de dieren nogal droog. 
Bij mij kwamen ze in een bakje van 75 x 40 x 
40 cm met een achterwand van berkenschors. 
daarop wat takken en beplant met een varen. 
Maranta en Cryptanthus. De temperatuur in 
het terrarium bedraagt overdag 25 tot 27 gra-
dcn O , s nachts ongeveer 18 graden. 
Toen ik het paartje kocht. blcek het $ eieren 
bij zieh te dragen; iets dat ik liever niet heb 
bij pas geimporteerdc dieren, die zich immers 
zo sterk moeten aanpassen aan hun nieuwe 
omgeving en op verhaal moeten komen van de 
afgelegde reis, dat de drachtigheid daarbij 
alleen maar storend en vcrzwakkend kan zijn. 
Al spocdig bleek mij, dat het 9 n 'et meer wilde 
eten, hoewel ik zeer afwisselend voedsel had, 
o.a. wolfsspinnen. kamervliegen, kleinc rupsen 
en daarbij een vitamine- en kalkpreparaat. Het 
diertje stierf na een paar weken. Het overge-
bleven <3 was na kortc tijd spoorloos uit het 
terrarium verdwenen en ik verdacht het dier 
er van in een onbewaakt ogcnblik ontsnapt te 
zijn: daarin zijn het ware meesters! Ik onder-
zocht de kamer waarin het terrarium stond ter-
degc en koesterde ernstigc verdenkingen ten 
aanzien van de kat. 
Zowat drie weken nadien zei mijn vrouw mij. 
dat ze een stukje huid gevonden had op de 

vensterbank. vcrmoedclijk van een hagcdis. Ik 
heb toen direct de ramen en deuren gesloten 
en de kamer grondig onderzocht en jawel, mijn-
heer kwam uit een plooi van de ovcrgordijnen 
te voorschijn! Hij zag er prima uit en dat hij 
in gocde conditie was, bleek wel uit zijn razend 
snelle reactie. Het duurde echter niet lang, of 
hij zat weer in zijn terrarium. 
Na enigc weken kocht ik twee nieuwe §?$• 
waarvan er ook ditmaal weer een met citjes 
was bezet. Het andere deed het prima, maar 
het bevruchte dier stierf reeds na twee weken. 
Ongeveer drie maanden later vond ik op de 
bodem van het terrarium twee eieren. pas ge-
legd en aan clkaar gekleefd. Ik controlecrde het 
terrarium iederc dag. Ik bracht de eieren over 
naar een apart terrarium, op wat mos. Ik hield 
het bakje vrij vochtig bij een temperatuur van 
28 tot 30 graden op de bodem. De pasgelegde 
eitjes hadden een diameter van 3 mm. Na 45 
dagen kwam een ei uit; twee dagen daarna het 
andere. De jongen waren in totaal 25 mm lang, 
de kleur was donkergrijs met twee rijen lichte 
stippeltjcs op de rug. 
De geboorte van deze diertjes midden in de 
winter vormde een voedselproblcem, dat ik 
met fruitvliegjes probeerde op te lossen en tot 
mijn vreugde gingen deze er vlot in. Ook 
accepteerden de diertjes kleine wasmotlarfjes. 
Pogingcn om kleine spinnetjes te verschalken 
mislukten. Eenmaal per week verstuifde ik een 
vitamine-oplossing en de beestjes deden het 
prachtig. 
Toen kwam ik in het bezit van een 4 cm grote 
Surinaamse daggecko, Gonatodcs. Hoewel mijn 
jonge Lygodactylus er wat bang voor waren, 
meende ik toch, dat de Surinamer best in hun 
gezelschap kon blijven. maar drie weken later 
vond ik beide jongen dood op de grond liggen. 
Zou die Gonatodcs toch . . . ? 
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Veilig kakkerlakken kweken 

W. C. «. d. Ahker - Den Haag 

Dit stukje is speciaal geschreven met het oog 
op de vrede in huis, het huis waar de terrarium-
houder met anderen samenwoont. Ik zal het 
hebben over de Blatta germanica, de Duitse 
kakkerlak, die ongeveer 2 cm groot wordt en 
bijzonder goed s m a a k t . . . te oordelen althans 
naar de felheid, waarmede zowel reptielen als 
kikkers er jacht op maken. 
Teneinde te onderzoeken in hoeverre de be-
staande angst voor het ontsnappen van dit 
voedseldier in de huiskamer gegrond was en 
gruwelverhalen daaromtrent te controleren, be-
sloot ik de proef op de som te nemen. Beweerd 
werd: als ze ontsnappen raak je ze nooit meer 
kwijt, ze vreten alles (niets is veilig) en ze 
stinken. Dit laatste is ten dele waar: ze hebben 
een apart luchtje bij zich, vooral wanneer er 
veel bij elkaar zijn; maar ik denk, dat het voor-
namelijk de zanderige uitwerpselen zijn die geu-
ren en niet de dieren zelf. De tweede bewering 
is niet waar, zoals ik al vermoedde. Ze knagen 
geen gaten in boeken of textiel. 
Blijft over het eerste punt en dat is wel een 
probleem. Om dat aan te pakken bekijken we 
de eigenschappen en noodzakelijke levensvoor-
waarden: 
a. ze houden van het duister, zoeken gaten en 
kieren, vooral in houtwerk. Zijn daardoor haast 
niet te bereiken met insecten-dodende middelen; 
b. ze zoeken de warmste plaatsen op, beter 
gezegd: de heetste plekken. Ze kunnen heel wat 
hebben op dat punt; 
c. ze kunnen niet leven van warmte alleen. 
Kakkerlakken eten alles wat mensen eten en zijn 
daarbij niet kieskeurig. 
De bestrijding in dezelfde volgorde aangepakt 
luidt aldus: 
a. kieren en gaten dichtmaken, veel lichten en 
luchten, dan pas de spuitbus gebruiken; 
b. en c. een winter niet stoken is afdoende. 
Aangezien de meeste mensen mijn voorbeeld, om 
te gaan verhuizen wanneer de plaag niet meer 
te stuiten is niet kunnen volgen, zou ik willen 
adviseren: 
zoveel mogelijk zorgen dat geen etensresten be-
reikbaar zijn door deze hermetisch af te sluiten 
en het keukenafval en de vuilnisbak, in ieder 
geval 's nachts, buiten te zetten. Verder: goed 
stofzuigen, al het eten en etensresten zo ver mo-
gelijk van de warmste plaatsen opbergen en 
goed afsluiten. 
Het grootste bezwaar van een kakkerlakken-
plaag is niet van materiele aard, want het zijn, 
goed beschouwd, ideale opruimers. Nee, het 
komt van 'n heel andere kant: de psychoiogische. 
Het besef van onmacht dat de mens besluipt, 
wanneer hij met al zijn kennen en kunnen niet 
in staat blijkt paal en perk te stellen aan de 
uitbreiding van een zo nietig, kruipend we-
zentje. Gewoon gezegd: het gaat op je zenuwen 

werken. In onbeheerste momenten vervalt de 
mens tot het gebruik van zijn primitiefste afweer-
middelen dat wil zeggen: slaan en trappen. Dat 
dit niet helpt (tienmaal mis. eenmaal raak) 
versnelt alleen maar het proces. Sterke naturen 
slagcn erin hun ncderlaag te verbergen achter 
een rustig gespeeld uiterlijk. Z o van de schou-
ders ophalen met de opmerking: Och, ze doen 
niet veel kwaad. Maar o wee, als het bezoek 
weg is en ze steken de lamp aan in de keuken! 
Anderen, minder sterken, moeten zich onder 
doktersbehandeling stellen. Aangezien de meeste 
artsen niet van kakkerlakkenpsychose hebben 
gehoord, kan het wel eens te lang duren voor-
dat deze mensen weten wat zij mankeren. Mede 
voor hen zijn deze regels geschreven. Ik kan 
er van meepraten! 
Hoe dan wel? Mils men beschikt over een 
ruime gootsteen — dit is beslist noodzakelijk — 
kan men als volgt te werk gaan. Men neemt 
een grote, glazen pot met wijde hals en vult die 
met een of meer opgerolde stukken ribkarton. 
Ribbels verticaal. zodat de ruimte in de fles 
zowat geheel gevuld is en het karton klem zit. 
Men sluit de opening met een dubbele laag 
nylonkous en twee elastiekjes. In het zo ver-
kregen verblijf zullen de lieverdjes zich spoedig 
thuisvoelen. Aanbevolen voedsel: schillen van 
appels, peren, tomaten en komkommer, brood-
korstjes (met restjes bakkersvet), een druppel 
dikke condensmelk, korstje kaas. 
Bij het voederen van de dieren is een groot 
pincet onmisbaar naast de reeds genoemde goot-
steen. Zodra de pot wordt aangepakt en in 
het licht gebracht kruipen de bewoners onzicht-
baar weg. Evenwel, men late zich niet verleiden 
het verblijf te openen voor en aleer dit als een 
eiland midden in de gootsteen staat. Een water-
hoogte daarin van 1 cm is voldoende; een zwak 
druppelende kraan (naast de pot) is aan te be-
velen. De dieren hebben een grote afkeer van 
water en-zwemmen slecht. Nu verwijdert u het 
verdroogde voedsel en legt er nieuw voor in de 
plaats. U stelt zich strategisch op met de elle-
boog op het aanrecht en houdt het grote pincet 
boven de open fles. Al gauw komen de insecten 
op het verse voedsel af en zijn met een snelle 
beweging te grijpen. Ze worden per 5 of 6 in 
een doorzichtig buisje gebracht, dat van binnen 
goed nat is gemaakt en zijn, enigszins plakkerig 
van het aanklevende water, veilig te hanteren. 
Men is in staat ze ..persoonlijk" te voeren aan 
de terrariumbewoners. 
Na anderhalf jaar ervaring met bovenomschre-
ven methode is mijn huis nog vrij van „vrije" 
kakkerlakken. De stelling, welke als titel boven 
dit stukje staat, acht ik hiermede bewezen. 
Tussen haakjes: als extra veiligheid verdient het 
misschien aanbeveling een grote gecko als huis-
dier te houden. 
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De schrikreaktie 
Prof, Dr. A. Stolh - Amsterdam 

Door Professor Karl von Frisch, die zulke uit-
gebreide proefnemingen heeft verricht met be-
trekking tot de zintuiglijke waarneming van de 
honingbij dat hij in Duitsland algemeen als ,.der 
Bienen-Frisch" bekend staat, werd ook op het 
gebied van de lagere Vertebraten bijzonder ver-
dienstelijk werk verricht. Z o ontdekte hij in 
1941 de schrikreactie van de Elrits (Phoxinus 
taevis). Von Frisch verrichtte zijn experimenten 
zowel in de vrije natuur als ook in het aquarium 
en hij kon daarbij onomstotelijk vaststellen, dat 
een kleine hoeveelheid huidsecreet in staat is om 
de schrikreactie bij de Elrits op te wekken. Men 
heeft zelfs in de opperhuid bepaalde cellen ge-
vonden, die deze schrikstof produceren. De bio-
logische betekenis van deze schrikreactie is na-
tuurlijk zonder meer duidelijk. Zoals bekend, is 
de Elrits een vis, die in scholen leeft. Wanneer 
nu op een gegeven moment een dier ten prooi 
valt aan een roofvis, bijvoorbeeld een snoek 
(Esox lucius), dan komt een kleine hoeveelheid 
schrikstof in het water terecht en deze stof 
heeft nu voor de andere vissen uit de school 
de betekenis van een alarmsignaal, dat hen in 
allerijl op de vlucht drijft. Verschillende onder-
zoekers hebben de proefnemingen van Von 
Frisch herhaald en volkomen kunnen bevesti-
gen. Persoonlijk zijn wij in de gelegenheid ge-
weest om de schrikreactie aan te tonen bij enige 
Characidae, Cyprinidae, Cobitidae en Catosto-
midae. 
In aansluiting aan deze proefnemingen besloten 
wij om ook enige Amphibieen in dit opzicht te 
onderzoeken. Biologisch gezien zou men bij de 
larven van de Kikkers, de Padden en Salaman-
ders wel degelijk een schrikreactie kunnen ver-
wachten. De larven leven doorgaans immers in 
scholen en het heeft dus zeker wel zin, dat bij 
het verschijnen van een vijand, bijvoorbeeld een 
roofvis, een doelmatige schrikreactie optreedt. 
Door middel van een uitgebreid onderzoek heb-
ben wij nu de genoemde schrikreactie bij de 
volgende soorten kunnen aantonen. Van de 
Ranidae werden de volgende soorten onder-
zocht: Rana esculenta, Rana temporaria, Rana 
pipiens en Rana catesbeiana; van de Hylidae 
Hyla arborea; van de Pipidae Xenopus taevis; 
van de Salamandcidae Triturus vulgaris, Tritu-
rus cristatus, Triturus alpestris en Triturus pal-
matus: van de Ambystomidae Ambystoma tigri-
num. Bij al deze soorten kon de schrikreactie 
worden vastgesteld en bovendien werden in de 
huid de karakteristieke schrikstofcellen gevon-
den. 
Bij de bepaling van de zogenaamde drempel-
waarde van de schrikreactie, waarbij men de 
geringste concentratie bepaalt, die nog juist in 
staat is om de reactie op te wekken, bleek deze 
voor nauw verwante soorten gelijk of vrijwel 
gelijk te zijn. O p die wijze is deze belangwek-
kende reactie ook nog te gebruiken als middel 
om de onderlinge verwantschap van de ver-
schillende Amphibieensoorten te bepalen. Vroe-
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Tan amphibieen 
Met Ulumtrattem van de tchrtfrer 

ger werden hiervoor vrijwel uitsluitend ontleed-
kundige gegevens gebruikt, maar het moderne 
onderzoek heeft onomstotelijk bewezen, dat men 
hiervoor ook heel geschikt het gedrag van de 
dieren kan benutten. 
Onze resultaten met betrekking tot de schrik-
reactie-experimenten bleken in grote trekken 
overeen te komen met de gegevens, die door 
andere onderzoekers en door mij persoonlijk bij 
vissen werden gevonden. Het is natuurlijk niet 
onze bedoeling om in dit artikel uitvoerig op 
alle aspecten in te gaan, maar een tweetal pun-
ten moeten wij met het oog op het praktisch 
belang toch wat nader beschouwen. 
Allereerst dan de kwestie van de zogenaamde 
schrikstofcellen. De schrikstof, die bij de soort-
genoten de schrik opwekt en deze in pani-
sche angst doet vluchten, wordt geproduceerd 
door bepaalde cellen, die in de opperhuid zijn 
gelegen. Deze schrikstofcellen worden na een 
specifieke kleurreactie duidelijk zichtbaar en zij 
blijken doorgaans wat grovere korrels te bezitten 
dan de overige kliercellen van de opperhuid, de 
slijmcellen bijvoorbeeld (figuren 1 en 2) . W a n -
neer de schrikstofcel het rijpe stadium heeft 
bereikt, vervloeien de grove korrels tot een 
massa, die de celwand doorbreekt en in het 
water terechtkomt. De eel sterft dan af en wordt 
vervangen door een nieuwe opperhuidcel, die 
schrikstofkorrels gaat vormen. Of elke eel hier-
toe in staat is of dat bepaalde opperhuidcellen 
van het begin af aan zijn voorbeschikt om later 
schrikstofcellen te worden, is volkomen onbe-
kend. Microscopisch kan men bij de jonge cellen 
geen verschillen van enige betekenis onder-
scheiden. Wel kon worden vastgesteld, dat ten 
aanzien van de hoeveelheid schrikstofcellen dui-
delijke individuele verschillen bestaan. Z o trof-
fen wij amphibieenlarven aan met een betrekkelijk 
groot aantal schrikstofcellen in de opperhuid, 
terwijl bij andere larven slechts spaarzaam derge-
lijke cellen waren te vinden (figuren 4 en 5) . Het 
moet zeker niet onmogelijk worden geacht, dat 
de eerstgenoemde bijzonder goede gangmakers 
zouden zijn bij het veroorzaken van de schrik-
reactie, maar tot nu toe konden op dit punt geen 
proefnemingen worden verricht. 
In de tweede plaats een enkel woord over het 
gedragspatroon tijdens de schrikreactie. Men 
kan in het algemeen zeggen, dat dit gedrags-
patroon telkens gelijk is en bovendien karakte-
ristiek voor een bepaalde soort. Bij het optreden 
van de schrikreactie worden steeds dezelfde be-
wegingen van romp en vinnen gemaakt en deze 
bewegingen kunnen verschillen van hetgeen men 
bij een andere soort te zien krijgt. Ofschoon dit 
alles nog lang niet voldoende is onderzocht, kan 
men momenteel toch wel met een gerust geweten 
zeggen, dat de onderlinge verwantschap van de 
verschillende soorten hier een niet onbelangrijke 
rol speelt. Zo zal de schrikreactie van de Rana 
esculenta-larve meer gelijken op die van de 
larve van Rana temporaria dan op die van de 



larven van Xenopus laevis, Triturus vulgaris en 
Ambystoma tigrinum. Nu hebben wij enige 
malen met zekerheid kunnen vaststellen, dat de 
eerste fase van de schrikreactie gepaard ging 
met een abnormale beweging, die dezelfde larve 
telkens weer liet zien. Zo vertoonde een Rana 
catesbeiana-larve de zogenaamde declinatie-
stand, waarbij het kopgedeelte gedurende een 
onderdeel van een seconde omlaag werd gericht 
en het staartgedeelte omhoog, zoals in figuur 6 
is afgebeeld. De pendant van deze reactie liet 
een larve van Ambystoma tigrinum zien. Deze 
bracht bij de schrikreactie steeds weer de kop 
omhoog en het staartgedeelte omlaag (elevatie-
stand, figuur 7). Het betrof hier een van de 
andere dieren afwijkend gedrag, individuele ver-
schillen dus, die mogelijkerwijs verband houden 
met een min of meer afwijkende bouw van be-
paalde organen. 

Het leek ons goed om op de schrikreactie van 
amphibienlarven in een kort artikel te wijzen, 
omdat dit weer eens een andere kijk geeft op 
onze dieren. Misschien zullen zelfs sommige 
terrariumliefhebbers zich aangetrokken gevoelen 
om ook eens het een en ander op dit terrein te 
doen. Bij voorbaat kunnen wij hun dan verzeke-
ren, dat zij hiervan zeker voldoening zullen 
ondervinden. Hun moeite zal ongetwijfeld na 
verloop van tijd worden beloond. Voor waar-
nemingen dienaangaande houden wij ons te 
alien tijde hartelijk aanbevolen. 
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1. Jonge schrikstof eel in de opperhuid van een 
Xenopus laevis-\arve bij sterke microscopische 
vergroting. In de eel blijken grove korrels aan-
wezig te zijn, die de schrikstof bevatten en na 
vervloeiing in het water terecht komen. 
2. Jonge slijmcel in de opperhuid van een 
Xenophus laevisAarve bij sterke miscroscopische 
vergroting. De korrels, die het slijm zullen leve-
ren, zijn kleiner dan de schrikstof bevattende 
korrels. 
3. Rijpe schrikstofcel in de opperhuid van een 
Xenopus laevis-\arve bij sterke microscopische 
vergroting. De schrikstofcellen zijn met elkaar 
vervloeid en de op die wijze ontstane massa 
staat op het punt om de celwand te doorbreken 
en in het water terecht te komen. 

4. Opperhuid van een Ambystoma tigrinum-
larve bij sterke microscopische vergroting. Type 
met een groot aantal schrikstofcellen. 
5. Opperhuid van een Triturus pa/maftis-larve 
bij sterke microscopische vergroting. Type met 
een klein aantal schrikstofcellen. 
6. Rana catesbeiana-larve, die bij de schrik-
reactie telkens hetzelfde karakteristieke gedrags-
patroon vertoonde: een snelle neerwaartse be-
weging van het kopgedeelte, waardoor het dier 
een onderdeel van een seconde in de declinatie-
stand kwam. 
7. Ambystoma tigrinum-larve, die in tegenstel-, 
ling tot de larve van figuur 6 bij de schrik-
reactie het kopgedeelte duidelijk omhoog bracht 
en bijgevolg de elevatiestand vertoonde. 
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D i e K r e u z o t t e r 
Bij de uitgeverij A. Zicmsen Verlag, Wittenburg/ 
Lutherstadt (Did.) verscheen in de serie ,,Die Neue 
Brehm-Biicherei" een boekwerkje van Erich Fromm-
hold, onder bovenvermelde titel. De prijs bedraagt 
DM 6,00. 
Uit het vermelde op het titelblad blijkt, dat het boekje 
vooral is bedoeld om de grote onkunde omtrent de 
adder te bestrijden en het waas van geheimzinnigheid 
en de overdreven vrees voor dit prachtige dier te door-
breken. Immers het woord adder is voor veten een 
verzamelbegrip voor alles wat slang is of er maar 
enigszins op lijkt. Een niets ontziende uitroeiing is 
daarvan het gevolg. Het beetd van de geweldenaar, 
die met trots het lijkje van een gedood serpent laat 
zien, is menig diercnvriend niet vreemd. Vaak is het 
dan een hazelworm of een onschuldig slangetje! 
Maar ook als u niet tot de categoric ,.verdelgers" 
behoort, maar een echt ,,slangcnmens" bent, is ,,Die 
Kreuzotter" het lezen en vooral het bezitten ten voile 
waard. 
Het boekje telt 76 pagina's en bevat maar liefst 36 
uitstekende foto's, waaronder exclusieve opnamen, na-
genoeg alle door de schrijver zelf gemaakt. Hieruit 
blijkt reeds het vele werk dat moet zijn verzet voordat 
het boekje lot stand kon komen. Ook zijn er veel ge-
gevens en ervaringen van anderen in verwcrkt, waar-
door het een zeer volledig gehecl is geworden. 
Na een beschrijving van de biologische kenmerken 
van de adder, wordt een overzicht gegeven van het 
verspreidingsgebied van de vier bestaande soorten. De 
biotoop wordt zeer uitvoerig behandeld en toegelicht 
met landschapsfoto's. 
Wist u dat de kleur van de adder niet altijd grijs met 
een donkere zigzag-streep behoeft te zijn, maar dat er 
volkomen rode en zwarte exemplaren bestaan, afhan-
kelijk van de biotoop waarin ze leven? De vier kleu-
renfoto's tonen het u. 
Door alle jaargetijden heen wordt de leefwijze van de 
adder op de voet gevolgd, mikroklimaat, paring, voort-
planting, prooivangst, vijanden, voedsel, winterslaap 
enz. 
Veel aandacht besteedt Frommhotd aan het glf, de rol 
die het speelt bij prooivangst, spijsvertering, verdedi-
ging en net nut voor de geneeskunde. Wat er kan 
gebeuren indien u door een adder wordt gebeten en 
hoe groot, of liever hoe klein de kans is dat u dit in 
de vrije natuur overkomt, laat hij u prccies weten. Het 
blijkt allemaal nogal mee te vallen. 
Het boekje vermeldt uiteraard alleen vindplaatsen in 
Duitsland, maar ook in Nederland komt de adder nog 
op meerdere plaatsen voor. Waar u op moet lelten om 
de ontmoeting niet alleen van een toeval te laten af-
hangen weet u na het werkje gelezen te hebben. Alle 
factoren die een rol moeten spelen om deze mooiste 
onder de inheemse slangen te vinden, staan er in ver-
meld. 
Ten slotte geeft de schrijver goede richtlijnen voor het 
vangen van adders, de verzorging en het kweken, als-
mede een uitgebreide beschrijving van een goed 
adderterrarim. 
Het houden van gifslangen brengt in ons dichtbevolkte 
land veel risico's met zich mede, zodat maar weinigen 
een adderterrarium zullen hebben. Doch dit neemt niet 
weg, dat de tips en aanwijzingen, die Frommhold hier-
over geeft, ook buitengewoon nuttig zijn voor bezit-
ters van andere slangen en houders van buitenterraria. 
..Die Kreuzotter" is een vlot leesbaar en met grote 
kennis van zaken geschreven boekje. Het is in de 
bibliotheek opgenomen onder no. 692. 

F. W. Blankenstein 

Extra n n m m e n L a c e r t a 
Voor de goede orde delen wij nogmaals mede. dat 
wanneer u een bijdrage voor Lacerta hebt geleverd, 
u desgewenst van het nummer waarin uw arttkel werd 
opgenomen gratis een (beperkt) aantal exemplaren 
kunt verkrijgen. Deze kunnen bij de heer Reijst te 
Castricum worden aangevraagd, onder inzending van 
een postzegel voor antwoord. Red. 
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Dr. P. van Schilfgaarde, Ten Hovestraat 87, 's-Graven-
hage, tel. 070-550483, biedt aan tegen elk redelijk bod een 
ledige driedelige bak (water/moeras/land - onderling 
waterdicht afgesloten) 40 x 90 bij een hoogte van 100 
cm; schuifruiten; aftapkranen; los dak (houten raam 
met gaas); 2 luchtverwarmers; 2 bodemverwarmers; 
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Wie kan mij helpen aan de volgende nummers van 
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gelang het aantal nummers, of de gewenste nummers 
tegen billijke prijs overnemen. K. Jonker. Koppeldijk 7, 
Abcoude. 
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