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Van de vlerpotlge reptlelen, die In Nederland 
voorkomen, Is Lacerta vlvlpara JacquIn, de 
levendbarende hagedis, wei het beste aan
gepast aan ons kllmaat en ons land. Blj zonnig 
weer verschljnen reeds elnd februarl, begin 
maart de eerste mannetjes, enige weken later 
gevolgd door de vrouwtjes. De paring vlndt 
meestal plaats In mel, terwljl de jongen In 
augustus geboren worden. Lacerta vlvlpara is 
ovovlvlpaar, d.w.z. de jongen komen direct, of 
korte tijd na het leggen der eieren, ult. Mljn 
ervarlng is, dat het soms wei enkele dagen 
kan duren, voor de eleren ultkomen. 
De neonaten zljn In het bezit van een grote 
doolerzak, waarvan ze de eerste dagen Ieven, 
en gaan vervolgens op zoek naar weldeplank
ton. Oft voedsel kunnen wlj onze jonge dieren 
ook vrij eenvoudlg verstrekken door het ln
sectennet enlge tljd door hoog gras of andere 
planten te halen op verwllderd land, fangs 
wegbermen, enz. De jonge dleren zljn na twee 
jaar geslachtsrljp, het aantal eieren bedraagt 
drle tot tien. 
Van Lacerta muralls muralls Is hlj onmlddel
lljk te onderschelden door zljn gedrongener 
habitus en de kortere staart, van Lacerta 
agllls agills, doordat hij veel klelner en slanker 
Is. De levendbarende hagedls wordt hooguit 
17 em lang, de meeste exemplaren halen deze 
Iengle echter nlet. 
De geslachten zljn vrlj gemakkelijk te onder
schelden, daar het mannetje een veel dlkkere 
staartwortel heeft dan het vrouwtje. Boven
dlen is de bulk van de man meestal geel tot 
oranje, met onregelmatige zwarte vlekjes, ter
wljl die van het vrouwtje geelwlt tot grljs en 
ongevlekt Is. 
Wat zijn biotoop betreft, blljkt ult het vlerde 
Herpetogeograflsch Verslag, dat Lacerta vivi
para op een grote verscheldenheid van ter
relnen wordt aangetroffen. Zelf heb lk hem 
het meest waargenomen op zowel droge als 
vochtige helde, fangs bosranden en op open 
plekken in het bos (brandgangen, enz.). Wan
near ze achtervolgd worden, vluchten ze wei 
het water ln. Frommhold en Floerlcke 
vermelden zelfs, dat de levendbarende hage
dls kan dulken. 

J. Honders 



Salamaodra ab•a Laurenti 

Itt. """ Rckum. A mstclllccro 

Tot een van de v reemdsoortigste verschijningen 
in de Europese amfibieenwereld behoort onge
twijfeld de a lpenlandsalamander, Sa/amandra 
atra L a u r e n t i. 
Zeals u bekend zal zijn is dit dier zeer nauw 
verwant aan onze inheemse vuursalamander, 
Salamandra salamandra terrestris La c e pede, 
maar een verwisseling van beide soorten is nau
welijks mogelijk, daar de alpenlandsalamander 
geheel zwart is, a l komen soms bruin gekleurde 
en zelfs p igmentloze dieren voor. Maar zelfs 
een volkomen vlekkeloze vuursalamander zal 
men niet gemakkelijk voor een alpenlandsala
mander houden. Salamandra atra is ten eerste 
kleiner van stuk ( meesta l 11-1 4 em, soms 16 
em) dan Sa/amandra s. terrestris (meestal 15-
20 em, soms 25-28 em) en is verder kenbaar 
aan de zich duidelijk aftekenende parotiden 
(klierlijsten) langs de rugzijden. 
Salamandra atra heeft zijn verspreidingsgebied 
in het hooggebergte van de Alpen en de weste
lijke Balkan. In Duitsland komt het dier voor in 
de Wiirttembergische Allgau en in de Beierse 
Alpen. In Oostenrijk trof ik het dier in grote 
aantallen aan in Tirol in de omgeving van 
Mayrhofen en in Vorarlberg in de omgeving 
van Schruns en Gaschurn. Hoewel het dier ook 
in de Dolomieten schijnt voor te komen, heb ik 
het er nog nimmer aangetroffen. 
In het algemeen vindt men deze dieren op een 
hoogte boven de 700 a 800 m en a ls uiterste 
grens to t op circa 2800 a 3000 m, dus boven de 
boomgrens. 
Bij mooi, zonnig weer zal men de dieren nimmer 
zo maar aantreffen, daar ze zich dan hebben 
teruggetrokken in hun schuilplaatsen onder ver
molmde boomstammen, stenen, s tronken en der
gelijke, veelal aan bosranden. Doch :wdra er 
een malse regenbui is gevallen kan men ze, 
soms in aanzienlijke aantallen, overal aantreffen 
op jacht naar slakken en wormen. En dan blijkt, 
dat de alpenlandsalamander een zeer traag dier 
is, dat men kan vangen door zich eenvoudig te 
bukken en het dier op te rapen. Maar denkt u 
er aan, dat dit dier in vele gebieden, in elk 
geval in Duitsland, gelukkig onder natuurbe-

met foto """ de aehr(/llcr 

scherming staat. Het dier wordt niet zozeer door 
zijn natuurlijke v ijanden bedreigd met uitroeiing, 
want deze heeft het nauwelijks door een zeer 
deugdelijke bescherming door de giftige secretie 
van de parotiden, maar het is veeleer de wijze 
van voortplanting, die het dier in zijn voortbe
staan bedreigt, omdat deze voortplanting, hoe 
interessant op zichzelf, weinig ruimte laat voor 
een bevolkingsaanwas van Salamandra atra. 
Laat mij derhalve u iets vertellen over deze 
voortplanting. 
Het mannetje schijnt het wijfje allereerst te 
achtervolgen en haar vervolgens met de voor
poten om de hals vast te pakken, waarbij hij 
haar met de keel over de kop wrijft. Beide 
partners scheiden daarbij een witachtig schuim 
af. Hoe echter de spermatophoor (zaadpakketje) 
van het mannetje in de cloaka van het w ijfje 
terecht komt, is nog een duistere zaak. 
Daar de dieren in hun verspreidingsgebied 
slechts zelden stilstaand water ter beschikking 
hebben, hebben zij zich geheel en al van het 
water als voortplantingsmedium gedistancieerd 
en zich geheel aangepast aan de moeilijke le
vensomstandigheden in het veelal rauwe klimaat 
van het hooggebergte. 
Evenals bij Salamandra s. terrestris komen 15 
tot 20 en soms meer eieren aan beide kanten in 
de eileider terecht, doch slechts de beide eerste 
eieren ontwikkelen zich en de overige vervloeien 
tot een brij-achtige massa. De gehele ontwikke
ling van ei via larve tot gemetamorfoseerde sala
mander voltrekt zich in het moederlichaam. 
Daarbij dient de eierbrij tot voedsel van de zich 
ontwikkelende la rven. S alamandra atra is dus 
levendbarend en in zeer zeldzame gevallen, 
voornamelijk in het middelhoge gebergte, komt 
het wei voor dat vier in plaats van twee jongen 
worden geworpen. De draagtijd van Sa/aman
dra atra kan Ianger dan twee jaren bedra gen en 
er is zelfs een geval bekend van een dracht van 
drie jaar bij een dier, afkomstig van circa 2000 
m hoogte. Men begrijpt, dat bij dergelijke lange 
ontwikkelingsperioden van de jongen een aan
was van het aantal individuen in een bepaald 
gebied v rijwel onmogelijk is of slechts zeer, zeer 
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langzaam kan plaatsvinden, ook al zou de 
levensduur van Salamandra atra gelijk zijn aan 
die van Salamandra s. terrestris, waarvan leef
tijden van meer dan 20 jaar bekend zijn! 
Als bijzonderheid kan nog worden vermeld. dat 
bet mogelijk is om operatief verwijderde larven 
in water verder tot gemetamorfoseerde salaman
ders op te kweken, hetgeen er op duidt, dat 
Salamandra atra afstamt van een voorouder, 
die de eieren of larven wei in bet water afzette. 
Daarop duidt bovendien ook bet feit, dat de 
ongeboren Salamandra atra nog steeds in bet 
bezit is van de lateraal-lijn organen, zoals deze 
voorkomen bij vissen en aquatiele salamanders 
en hun larven. Deze organen bestaan uit een 
opeenhoping van cellen, die voor laagfrequente 
trillingen gevoelig zijn. Bij de amfibieen zijn 
deze organen echter minder gespecialiseerd dan 
bij de vissen. Zodra bet dier landbewoner wordt, 
verdwijnen deze organen. 
Salamandra atra is als typische bergbewoner 
vrij ongevoelig voor lage temperaturen. Deze 
salamanders houden vanzelfsprekend een lange 
winterslaap, die ze echter, indien een tussen
tijdse, zachte weerperiode optreedt, soms onder
breken. 
Het voedsel bestaat voornamelijk uit de even
eens trage naaktslakken en wormen, doch daar
naast worden ook allerlei insecten genuttigd. 
Als terrariumdieren kan ik ze beslist niet aan
bevelen. Wij kunnen praktisch niet zorgen voor 

bet geschikte .. klimaat" en de ijle en zuivere 
berglucht. Naar mijn ervaring blijven de dieren 
in een kamerterrarium niet Ianger dan een jaar 
in Ieven. Het beste voldoet nog een onver
warmd, matig vochtig terrarium, ingericht met 
stenen, mossen en varens. Bedenkt u echter ook, 
dat Salamandra atra, in tegenstelling tot de 
meeste andere amfibieen, geen zwemmer is en 
zie af van een vijvertje. E. M o h r schrijft in 
de Zool. Garten 2, 7/9, 1930, biz. 202-204, 
dat een Salamandra atra in een halve em water 
verdronk, ondanks bet feit, dat dit vijvertje 
schuin aflopende kanten had. 
In gevangenschap zou men Salamandra atra in 
een rotsachtig, goed beplant buitenterrarium 
kunnen verzorgen. In gevangenschap geboren 
jongen zijn zeer moeilijk groat te brengen, het
geen ook wei weer in verband zal staan met 
klimatologische factoren. Het beste kan men ze 
voeren met bladluizen, fruitvliegjes, enchytraen 
en zeer kleine slakjes. 
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Beginselen -van de Wetensehappelijl'e Naamge-viug (III) 
(slot) 

Er. H. Wermu,la, Dullsland 

In ..4quarlen Terrarlen 

Het drama met de naamgeving is, helaas, nog 
steeds niet ten einde. Nu komt namelijk Gustav 
naar voren en stelt vast, dat de bedroefde en 
later getrooste Em i 1, wiens excellens door een an
dere naam is vervangen, even weinig reden tot 
droefheid heeft als de trotse Fritz die de vet
vangingsnaam gaf, verheugd kan zijn. Gustav 
toont namelij k aan, dat F r i t z het bij het verkeerdc 
eind had, toen hij de Gopherus excelleru Egon 
1951 naar het geslacht Homopus overbracht en 
daardoor veel tumult veroorzaakte. In werkelijk
heid behoort de onderhavige soort namelijk tot hct 
geslacht Testudo. De zaak moet dus weer worden 
teruggedraaid! De laatstelijk emili genoemde soort 
heet weer Homopus a/bus excel/ens (Emil 1954), 
want excel/ens Emil en excel/ens Egon waren 
slechts tijdelijke (subjectieve) homoniemen, name
lijk zolang zij zich bij hetzelfde geslacht bevonden. 
Gaat echter de ene naam naar een ander geslacht 
over ( waarin hij hopelijk nog niet bestaat!), 
dan wordt de andere tot nu toe te zijnen gunstc 
,onderdrukte" naam weer vrij, terwijl zijn nu . 
overbodige vervangingsnaam terugvalt naar het on
geldige, jongere synoniem. 
Zo kan het dan tot het einde der dagen blijven 
als tenminste niet de een of andere boekenwurm 
uit oeroude, lang vergeten folianten een later 
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nooit meer gebruikte naam T e.rtudo alba He in
r i c h 1800 had opgegraven. Dan is men eerst recht 
aanhet einde van zijn Latijn en degevolgen zijn ont· 
stellend. De gehele tot nu toe Homopus a/bus 
(Anton 1950) genoemde vorm was namelijk oor
spronkelijk onder dezelfde naam T es111do alba 
door Anton beschreven, welke naam 150 jaat 
eerder door Heinrich, zonder dat iemand dat 
later had opgemerkt, aan een geheel andere soort 
was gegeven. 
De beide namen zijn, zoals uit het voorafgaande 
blijkt, homoniemen, doch in dit geval niet tijde
lijk door overbrenging van een soort naar een 
ander geslacht tot stand gekomen, maar van het 
begin af als zodanig geschapen, aangezien zij in 
hetzelfde geslacht werden beschreven. Geen sub
jectieve homoniemen dus, maar objectieve! 
Daardoor is het jongere hononiem van An ton 
een doodgeboren kind, dat niet meer tot Ieven kan 
worden gebracht. En wat zijn de droevige gevol
gen? De naam Homoprts albru (Anton 1950) 
wiens stormachtige ontwikkeling wij zojuist ge
volgd hebben, moet voor albtiJ een andere soort
naam krijgen. Men behoeft hier geen nieuwe ver
vangingsnaam te vormen, omdat de voorlaatste 
naam van het complex gebruikt kan worden en dat 
is hier de intussen weer geldig geworden naam 



exc!!lleiiJ Em i I 1954, hoewel die voordien als 
naam voor een ondersoort fungeerde. 
Nu k.raakt echter het gehele namengebouw in al 
zijn voegen! Homop11s alb11s (An ton 1950), gepu
bliceerd in de combinatie T eS111do alba Anto n 
19 50, wordt ten gunste van T est11do alba H e in
r i c h 1800 ongeldig en meet naar de beschikbare 
naam excel/ens Em i I 1954, gepubliceerd in de 
combinatie Test11do excel/ens Em i I 1954, in Her 
mop11s excel/ens (Em i I 1954) herdoopt worden. 
De nominaatvorm van deze soort heet Homopm 
excel/ens (Emil 1954 ) en voor de huidige, t)•pi
sche ondersoort alb11s alb11s (A n ton 19 50) meet 
een vervangingsnaam gevonden worden, omdat 
hiervoor geen bruikbaar jonger synoniem bestaat. 
De in het begin als synoniem voor excel/em 
beschouwde, later als naam voor een geldig cas 
erkende aanduiding crasws neemt nu de combina
tie H omop11s excel/ens rrass11s Cisa r 1955 aan. 
Deze oplossing is de betrokkenen wei wat al te 
bar. Z ij hebben - evenals waarschijnlijk onze lc
zers - schoon genoeg van de nomenclatuur-war
boel en wensen niet, dat een lang vergeten en 
gedurende 150 jaar niet meer gebruikte naam, 
een ingeburgerde aanduiding om hals brengt. 
Men client dus een aanvrage in bij de Internati
onale Nomenclatuur Commissie om voor dit bij
zondere geval de regels en daarmede de prioritcit 
( dat wil zeggen de geldigheid op grand van een 
vroeger gegeven beschrijving) van de naam albfl 
H e inrich 1800, op te heffen, teneinde de stabili
teit van de naamgeving niet in gevaar te brengen. 
De Commissie heeft hiervoor begrip en plaatst de 
naam, die H e inri ch in 1800 heeft gegeven op 
de officiele lijst der verworpen namen, terwij l de 
naam T est11do alba Anton 1950 nu wordt erkenJ 
door plaatsing op de lijst met officiele namen. 
Daarmede is de door H e inri c h gegeven naam 
voorgoed Yan de baan en heerst er weer rust en 

orde, totdat een andere onderzoeker uitvindt 
dat . 
Maar ncen, zo is het voorlopig wei genoeg. 
Er was hier slechts sprake van een kleine greep 
uit de naamgevings-problematiek, waarrnede de 
systematici regelmatig in de praktijk te kampen 
hebben. Dit kan men bovendien neg een probleem 
ooemen, dat vrij gemakkelijk was te overzien; er 
zijn er echter ook, die aanzienlijk gecompliceerder 
in elkaar zitten! 
De bedoeling van dcze uitcenzetting was om de 
lezer duidelijk te maken, dat de terecht gehekeldc 
naamwisselingen, die wij zo vaak in de literatuur 
tegengekomen, geenszins berusten op domheid of 
een soort wi llekeur van de systematici, maar een 
onvermijdelijk gevolg zijn van de principes dec 
wetenschappelijke naamgeving, die niet a ileen een 
technische aangelegenheid vormen, maar waarbij 
men ook rekening meet houden met wetenschap
pelijke inzichten en ontwikkel ingen. 
Nnschrift: 
Van een van de !eden van de redactieraad die 
deze artikelenserie beoordeelde ontvingen wij d e 
volgende opmerking die wij onze lezers niet willen 
onthouden: 
D e in het artikel gevolgde gang van zaken is niet 
helemaal zonder gevaar, aangezien T est11do excel
lens Anton 1950 een neg jonge naam is. Nu deze 
naam dus wordt aanvaard en Test11do excel/em 
H e i nrich 1800 wordt verworpen, moet dezelfde 
procedure worden gevolgd indien er neg meer 
Test11do excel/ens worden ontdekt die v66r 1950 
werden beschreven. Had men echter de oude naam 
van H e inrich aanvaard (met aile consequenties 
voor die van Anto n 1950) dan wordt de kans 
dat er neg eens moeilij kheden opt red en een stuk 
kleiner. T est11do excel/ens Heinri c h 1800 kan 
namelijk aileen maar in gevaar worden gebracht 
door namen gepubliceerd tussen 17 58 en 1800 ! 

M.S.H. 

Aantekening over amphibieen en reptielen in Suriname (V) 
Jr. F. C. d 'A.udre tseh, Amerorogen. ;,ret folo'a 
""" d e aehr(J11er. 

Braziliaanse woudsehildpad 
Fn mUle s Test udlnldnc 

(laadaehildpadden) 

(Testudo denticu/ata L.) (T = sekkrepattoe; 
D = koh; S = logoesoh; A = ikoeli; C = 
itoeroewajamoeroe) 
In .,Lacerta" werd reeds eerder uitvoerig ge
schreven over deze schildpad. d ie v roeger onder 
de soortnaam .,tabulata" bekend stond. terwijl 
een duidelijke illustratie daarbij werd afgebeeld 
(Reijst, 1947) . Tech zou ik nog enkele wetens
waardigheden en eigen ervaringen hieraan wit
len toevoegen. 
Volgens de verha len kan deze schildpad cen 
enorme g rootte bereiken (tot 60 em) maa r de 
grootste die ik zag mat o ngeveer 40 ern over 
de buik gemeten. De jonge d ieren zijn mooi. 
zowel wat a lgemene vorm a ls kleur en kwaliteit 
van de schilden betreft. Een pas geboren woud
schildpadje, zie foto no. 21, neg geheel slap, 

Eierm va11 Testudo met jong 



is nagcnoeg rand en nog maar betrekkelijk 
weinig gewelfd, terwijl het rugschild aan voor
en achterrand gekarteld is. Bij het ouder worden 
veranderen ze van vorm, waarbij ze 2 x zo 
lang als breed worden. Op den duur krijgen 
ze zo cen minder mooic, uitgerckte en zijdelings 
afgeplatte vorm, tcrwijl de schilden kconelijk 
van slijtage lijden en sterk in kleur achteruit
gaan. Ook de groeiribbels om de afzondcrlijke 
segmenten verdwijnen dan. 
In Suriname komt de woudschildpad zeer alge
meen voor in het binnenland en wei op zeer 
verschillend terrein. Ik zag hem zowel op 
vochtige als droge grand en zowel in kreekdalen 
a ls op de hoogste tappen van steile heuvels. 
De varieteit, die aan de rand van de savanna's 
leeft, is meer roodgeschubd aan paten en kop 
dan de algemene soort. waarvan de kleur van 
deze schubben in hoofdzaak gee! tot oranjegeel 
is. 

in het bos verblijf houden. Bovendien vormt 
een levende schildpad, die gemakkelijk een 
tijdlang buiten voedscl kan, een gemakkelijk 
houdba re reserve aan vers vices. Zelden zal 
dan ook een schildpad voorbij worden gelopen 
in het oerwoud. De bosbewoners tonen niet 
vee! zachtaardigheid met het schoonmaken van 
zo'n sekkrepattoe: aan de zijkanten wordt het 
buikschild los van het rugschild gehakt met 
behulp van de houwer of een bijl en het arme 
dier wordt dan levend en wei uit zijn huis 
losgesneden. Beha lve dat d it deze, nog groten
decls in een natuurstaat levende, mensen weinig 
interesseert. omdat hun iedere fijngevoe ligheid 
ten opzichte van dieren vreemd is, zou het hen 
vee! te omslachtig zijn het dier eerst te doden. 
Hct vices van de wijfjes . welke herkenbaar zijn 
aan een plat buikschild, terwijl de ma nnetjes 
een aan de achterzijde hoi buikschild bezitten, 
smaakt lekkerder dan dat van de mannetjes. 

Bt·aziliaame woudscbildpad, Testudo dmticulata ( L) 

Noot redactie: 

Hier kan een verwisscling zljn opgetreden met Tcs
tudo carbonaria S pI x, die In hetzellde gcbied 
voorkomt en zich van T. dcntlculata onderscheidt 
door de zwarte klcur van hct pantser en roodge
kleurde kop, ledematcn en de s taart. 
Door het ontbrekcn van geconserveerd matcriaal 
Is het niet mogclijk na te gaan welke soort bier 
precics bcdoeld wordt. 

Zelf een blad- en vruchteneter, wordt dit dier 
in de na tuur vervolgd door de jagoear en de 
tijgerkat of ocelot. Deze katachtigen weten 
blijkbaa r wei raad met het harde pantser. Eerst 
schijnen zij de achtcrkant van het onderschild 
iets af te breken, waarna zij hem uit zijn schild 
trekken. Een vondst van een schild, waarin ceo 
afgebroken jagoeartand zat, is bekend. 
O ok de mens heeft het op hem begrepen. want 
zo'n schildpad vormt een welkome aanvulling 
van het verse vleesrantsoen van diegenen, die 
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H et is danker van kleur, de lever is bijna zwa rt. 
Sommige mensen kunnen er niet zo goed tegen, 
evena ls dit met varkensvlees het geval is. St. 
Lucianen - a l of niet illegaal naar Suriname 
geemigreerde Creolen van het eiland St. Lucia 
in de Cara'ibische Zee - waarvan er zich een 
relatief groat aantal met wcrkzaamheden in het 
bos ophouden, eten de schildpad niet; zij hebben 
hiervan wat men ,treef" noemt. Bij de Creool
se bevolking is het a lgemeen om een treef te 
hebben. Dit betekent dat men een bcpaald 
dicr of product niet mag eten, omdat men daar
van ziek zou Worden (je zou er lepra van 
krijgen!) of omdat hct je anders slecht vergaat. 
Treef van hert komt b.v. algemeen voor. Maar 
ook van rijst! In enkele a lgemene gevallen 
(zeals bij de schildpad) is de rcden, wclkc aan 
dit gebruik ten grondslag ligt, nog wei te achtcr
halen. Uiteraard komt d it verschijnsel voort uit 
dezelfde overwegingen, welke bepaalde rcligies 



ertoe brachten om zekere dieren als onrein te 
beschouwen. Maar in de regel is dit gebruik 
ontaard in een dom bijgeloof. hetgeen de groot
moeder of !ante de macht geeft om bij de ge
boorte van een kind te bepalen. met wat voor 
een treef het zijn gehele verdere Ieven opge
scheept zit. Behalve het vlees, kan ook de 
buitenwand van zowel de maag als de darmen 
worden gegeten. Vooral Chinezen zijn op dit 
laatste verzot. Deze buitenwand kan gemakkeli jk 
eraf gevild wo rden, wanneer deze delen eerst in 
kokend water ondergedompeld worden. 
De sekkrepattoe houdt niet van zon, dit in 
tegenstelling tot vele andere Testudinidae. Men 
zegt zelfs, dat zij. wanneer zij in gevangen 
staat op een zonnige plek worden gehouden, 
dood gaan. W a t men ook zegt, is, dat een 
schildpad , wanneer hij eens per ongeluk onder 
een omgevallen boom bekneld zou raken, rustig 
a l vastende kan wachten tot de boom verrot 
is - een proces dat in de tropen vlugger gaat 
dan bij ons - om daarna zijn weg weer te 
vervolgen alsof er niets gebeurd was. 
In het bos, waar men gewend is meer beesten 
op het gehoor dan op het gezicht te ontdekken. 
verraadt de schildpad zich vaak door het zui
gende geluid dat hij voortbrengt bij het intrek
ken van kop en ledematen. (Red.) 
De darmen van de sekkrepattoe blijken vaak 
van wurmen, een klein soort Nema tode, te 
krioelen. Een ander dier, da t vrijwel altijd op de 
schildpad aangetroffen wordt is een zwarte 
soort teek (T = koepari), 4 a 5 mm groot, in 
volgezogen staat echter wei tot 15 mm. H iervan 
houdt zich a ltijd cen s tel op aan de binnenzijde 
van de schilden op de rand van de aanhechtiniJ 
van het lichaam, bij voorkeur aan de achterzijde 
van het rugschild in afwachtiniJ van een aanval 
o p hun slachtoffer. Deze koepari"s, waaronder 
ook de minuscule oranje .. grasluis"' (T = patat
talausoe) en de iets grotere donkere ,.buffelluis"' 
(T = boffroelausoe) vallen. vormen in het 
Surinaamse bos een plaag. waaraan ook de 
mens n iet ontkomt. Evenmin trouwens als aan 
nog ta l van ander klein zeer onaan11enaam en 
lang niet altijd ongevaarlijk ongedierte. 
Een tijdlang heb ik enige va n deze schildpadden 
in mijn vroegere tuin in Parama ribo gehouden. 
Eerst liepen zij hierin los, maar behalve dat ze 
a ile planten plat wa lsten, bleven ze herhaaldelijk 
klem zitten in een 11ecementeerde afvocrgoot. 
zodat ze naar de kippenren moesten verhuizec. 
H ierin hebben ze meerderc malen eieren qele11d. 
Zo maar ergens hoven op de grond. Deze witte 
eieren, nagenoeg rond en zo'n 4 a 5 em in 
middellijn, vertonen een iets rose-violetachtige 
schijn , wanneer ze vers zijn. Zie foto no. 21. 
Deze eieren bezitten een dikke harde kalkschaa l. 
Ze worden niet in grote getale gelegd , maar een 
voor een met tussenpozen van dagen. E en keer 
vond ik een vee! kleiner ei, waarvan later 
bleek dat het geen dooier bevatte. 
De schildpadden in mijn tuin heb ik nooit 
zien paren. In het bos maaktc ik dit wei eens 
mee. W e hoorden een hard bonkend geluid, 
dat we niet konden thuisbrengen. Het bleken 
twee schildpadden te zijn. H et mannetje s tond 
daarbij op de achterpoten tegen het vrouwtje 

op, waarbij het nut van de holte in het buik
schild van het mannetje duidelij k naar voren 
kwam. 

Fnmllie 1 Amphlsbnenldne 

WITTE HAZELWORM (Amphisbaena alba 
L.) (T = toeheddesneki: S = kommakohma 
(mma) ; C = makkajoeni) 

De Surinaamse naam betekent .. slang met twee 
koppen", terwijl de Saramaccaanse naam ,.moe
der van de draagmier"' wil zeggen. De eerste 
naam ligt voor de hand omdat, zonder goed te 
kijken, kop en staarteind vee! op elkaar lijken 
en omdat dit dier cvengoed vooruit a ls ac.:hter
uit kruipt. De Saramaccaanse naam is a fgeleid 
van de leefwijze van deze soort hazelworm. die 
zich onder de grond ophoudt in de nesten van 
de parasol- of draagmier (Atta sp.) (T = koe
makoemira: C = kommakoh). Hij leeft daar 
van de larven van een keversoort. die op zijn 
beurt in deze nesten weer de bladresten van de 
draag mieren opruimt. Door zijn ondergrondse 
leefwijze krij gt men dit dier maa r zelden te 
zien . 
De grondkleur van de witte hazelworm, welke 
ik het geluk had een enkele keer in het binnen
land te zien. is hoewel niet wit toch vrij Iicht 
van kleur, een soort Iicht geligbruin. Mogelijk 
wordt hij o ndergronds, wanneer hij verstoken 
van Iicht is, nog bleker. D e buik, de kop en 
de punt van de staart zijn nagenoeg wit, iets 
creme-achtig , gekleurd. De binnenkant van de 
bek en de tong zijn rose van kleur. 
De ogen zijn zo groot als speldeknopjes, terwijl 
het dier zelf toch zo'n 50 em lang is en de 
d ikte van een v inger bezit. Over de ogen be
vindt zich een doorzichtig v lies, dat niet ge
opend kan worden, wat de kleine oogjes nog 
onopvallender maakt. 
Het dier is vrij stijf in de lengte en rolt n iet 
gemakkelijk op. Maar toch voelt het vrij w~eek 
aan. Het lichaam bestaat uit een groot aantal 
- ruim 200 - ringvormige geledingen met een 
fijngeschubde huid. De voortbeweging geschiedt 
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niet door een krcmkelende beweging, zoals bij 
een slang of een ... gewone hazel worm, maar 
door in- en uittrekken van het lichaam zoals 
bij een regenworm. Hoewel ik dit niet zeker 
weet, neem ik aan dat de ringvormige segmenten 
op de een of andere manier dezelfde dienst doen 
als de borstels bij een regenworm, maar nu zo
danig dat in · beide richtingen gekropen kan 
worden. 
Raakt men de toeheddesneki aan, dan maakt hij 
wat kronkelende bewegingen. De afweerhouding 
bestaat uit een verticaal van de grond oprichten 
van zowel kop- als staarteind. Ook spert hij ·wei 
de bek open. Het kopeind loopt iets smaller 
toe dan de staart, die stomp eindigt en slechts 5 
em lang is. 

GEEN SLANGEN 
Tljdens de pauze van de jongste ledenvergaderlng 
In Amstelveen werd naar de menlng van het Bestuur 
nogal onvoorzlchtlg omgegaan met gevaarlljke slan
gen, die te koop of althans te bezlchtlgen waren. 
Bovendlen Is een - gelukklg ongevaarlljke - slang 
ontsnapt. Het Bestuur heeft derhalve besloten dat In 
het vervolg naar vergaderlngen en dergelljke geen 
glfslangen meer meegebracht mogen worden. Andere 
slangen mogen slechts na tevoren verkregen schrlf
telljke toestemmlng van het Bestuur worden meege
nomen, waarblj steeds voorwaarden zullen worden 
gesteld ten aanzlen van de toe te passen "verpak
klng". 
Gezlen ongelukken die In het bultenland met slangen 
hebben plaats gevonden, gelden In diverse Ianden 
voor de verenlglngen aldaar soortgelljke bepallngen. 
Onze verenlglng slult zlch hlerblj dus aan. 
Het Bestuur heeft de besturen van de werkgroepen 
verzocht dezelfde velllgheldsmaatregelen te nemen. 
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaaldl 

Het Bestuur 

EXCURSIES 1966 '' . 

Er zijn tijdens de afgelopen zomermaanden door 
individuele laden van werkgroepen enige geslaagde 
excursies gehouden naar herpetologisch en interes
sante gebieden in ons land. 
Het Bestuur heeft zich afgevraagd of het niet mogelijk 
zou zijn in het vervolg ook laden buiten de werk
groepen van dergelijke excursies te Iaten profiteren. 
Het zal derhalve proberen om in het voorjaar en de 
zomer van 1966 voorlopig een drietal excursiedata 
vast te stellen, waarbij van bepaalde punten in het 
land excursies, zoveel mogelijk onder deskundlge 
Ieiding, zullen plaats vinden. 
Over de verdere uitvoering beraadt het Bestuur zich 
nog, doch het houdt zich intussen voor suggesties 
gaarne aanbevolen. 

Het Bestuur 

SALAMANDRA 

De vorige maand is het eerste dubbelnummer ver
schenen van het reeds lang .verwachte nieuwe blad 
van de Deutsche Gesellschatt tor Herpetologie und 
Terrarienkunde "Salamandra". 
Blijkens de inleiding zal dit tijdschrift periodiek 
verschijnen, waarbij echter nog niet is vermeld hoe
veal edities men per jaar kan verwachten. Het blad 
is fraai uitgevoerd, bevat talrijke interessante artike
len, heeft ditmaal een omvang van 52 pagina's en 
telt in de redactie vele prominenten op het gebied 
van onze liefhebberij. De bedoeling van het blad is 
mede, om de vakherpetologen en de ··amateurs", 
voorzover nodig, nader tot elkaar te brengen. 
Men kan voor de prijs van D.M. 12.- per jaar lid van 
bovengenoemde vereniging worden en ontvangt dan 
tevens het blad Salamandra. Het adres van de pen
ningmeester luidt: 
Herr Friedrich Polz, 2091 Radbruch. 
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FOTOWEDSTRIJD 
Het aantal inzendingen voor de fotowedstrijd is 
ondanks de verlenging van de termijn zeer matigjes 
gebleven, hetgeen door het Bestuur ernstlg wordt 
betreurd. 
De mogelijkheid tot deelneming is thans gesloten 
en ln het volgende nummer hopen wij de uitslag 
van de wedstrijd. bekend te kunnen maken. 
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