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MALPOLON M. MONSPESSULANUS
(Hermann)

Deze slang, waarvan de kop met het typlsche
grote, fraal oranje gekleurde oog op de voorplaat Is afgebeeld, wordt - vrij ult het Dulls
vertaald - wei de hagedissenetende slang genoemd. Het Is een van de grootste van de In
Europa voorkomende slangen met een maximale lengte van ruim twee meter. De prooi
wordt gedood met de belde forse giftanden
die ver achier In de bek zijn geplaatst. Voor
mensen Is dlt gif wellswaar zelden dodelijk,
maar oppassen blijft loch wei de boodschap.
Blijkens de naam van het dler zou men zeggen dat zijn voedsel voornamelljk ult hagedlssen bestaat.
Volgens een publlcatle In Lacerta 16e jrg. pag.
48 van de heer H. A. L. Menne, voedde deze
slang zlch echter in het Rh6ne-gebied vroeger
voornamelijk met jonge konljntjes. Toen deze
echter als gevolg van de gevreesde myxomalose op grote schaal stierven, werd de aldaar
veelvuldlg voorkomende Lacerta leplda de
meest gezochte prool. Vandaar dat deze fraale
hagedis In die streek slndsdlen sterk Is· gedecimeerd. Malpolon monspessulanus komi
echter nlet aileen In Zuld-Frankrljk voor. Het
verspreidlngsgebled omvat geheel Zuld-Europa benevens een deel van Noord-Afrlka. De
vroeger gebrulkte naam luldt Coelopeltls monspessulana. Volgens Die Amphlblen und Reptlllen Europas van R. Mertens en H. Wermuth
(1960) zijn In Europa twee ondersoorten bekend namelijk M. m. monspessulanus en M.
m. insignitus. De eerste wordt aangetroffen In
het westen van Zuld-Europa en Noord-Afrlka
en de tweede In het oostelijk · deel van deze
gebleden.
Een duldelijk kenmerk Is het verdlepte en
smalle mldden-kopschild (frontale) tussen de
ogen. De westelijke soort Is overwegend grijsbruin, soms olljfbruln tot vrlj donker van kleur
met een IIchte onderkant. De oostelijke soort
heeft steeds een duldelijke gele tekenlng. De
vrij algemeen voorkomende dleren houdenzlch
bij voorkeur op in droge, stenlge gebleden
met voldoende vluchtgelegenheden en hebben veel behoefte aan zon. ZIJ staan als zeer
schuw bekend en zijn aileen agressief wanneer zij In het nauw worden gebracht. Hun
voedsel bestaat volgens de literatuur ultjongen
van konijnen, ratten, vogels en natuurlijk hagedissen; ook andere slangen worden gegeten.
Er worden volgens Wermuth in juli 4 tot 12
eieren gelegd.
Erich Sochurek schreef in Lacerta 1957, 15e
Jrg. pag. 30/31, ook nog onder de oude naam
Coelopeltis, het nodlge over het houden van
deze dieren in gevangenschap. Het zljn volgens latere ervarlngen Interessante slangen,
maar nogal moeilijk houdbaar.
L.C.

De F otowedstrijd
Zoals reeds op pagina 24 van bet voorgaande nummer werd bekend gemaakt, moest toen worden volstaan met een simpele vermelding van de uitslag
van onze fotowedstrijd.
W ij berbalen daarom op deze plaats, dat de eerste
prijs ten bedrage van f 50,- werd toegekend aan
de beer H. M. van Meeuwen te Leiden, en wei
voor een fraaie detailopname van de bagedisetende slang, Malpolon monspeuulantu, welke op de
voorpagina van deze editie prijkt.
De tweede prijs, zijnde een bedrag van f 30,-,
g ing naar de beer ]. Jacobs te Amsterdam, voor
een mooie foto van de bekende boomkikker H)'la
arborea, die op deze pagina is afgedrukt.
De derde prijs, een bedrag van f 20,-, weed tenslotte gewonnen door de heer ]. Troost te Olst,
voor een goede foto van een Ameiv11 ameit}(t die
bezig is zijn hoi te verlaten. Ook deze foto is
hierbij afgebeeld.
Aan de winnaars, die inmiddels rechtstreeks bericht bebben ontvangen, nogmaals onze felicitaties.
Overigens valt bet te betreuren dat hieraan moet
worden toegevoegd, dat ondanks het feit dat de
termijn van inzending werd verlengd, de belangstelling voor deze wedstrijd ver beneden de verwachtingen is gebleven. Er kwamen namelijk

2e

prijs: Hyla arborea

foto: ]. jacobs

slcchts ncgcn inzcndingcn binnen, hctgeen in onze

vereniging met tal van goede fotografen tocb wei
aan de zeer lage kant is.
Weliswaar hadden wij niet als bij de onlangs
gehouden enquete op tegen Je 200 inzendingen
gerekend, maar de jury had toch wei gedacht
zich voor een stapel van 30 a 50 fraaie dieren-

3e prijs: Ameiva amei va

foto: ]. Troost

foto's schrap te moeten zetten. Daar komt dan
nog bij dat ook de redactie had gehoopt voor
de komende periode uit een uitgebreide collectie prima illustratie materiaal te kunnen putten.
De amnteur-focografie heeft immers een enorme
vlucht genomen en onze liefhebberij leent zich
bij uitstek voor fraai en interessanc fotowerk!
Zijn onze fotografen te bescheiden?
De jury weed gevormd door de beren A. v. d.
Nieuwenhuizen , D. P. van Wijk en L. Claassen.
De beer L. W ijffels die oorspronkelijk zitting in
de jury zou hebben, moest helaas door ziekte verstek Iaten gaan en werd vervangen door de beer
Van Wijk. Uit de genoemde negen inzendingen
was de keuze niet al te moeilijk, teminder daar
sommige van de ingezonden foto's , of qua afmetingen niet aan de gestelde voorwaarden voldeden, of van zodanig slecbte kwaliteit waren
(onscherpte, verkeerde belichting, onjuisce benadering van het object e.d.), dat zij door de juf)'
onmiddellij k terzijde gelegd moesten worden.
Een volgend maal beter zouden wij bier gaarne
tot besluit zeggen, docb bij deze nogal povere ervaring valt nauwelijks te verwachten, dat het
Bestuur bereid zal zijn in de toekomst nogmaals
zulks een wedstrijd uit te schrijven. En dat is
gezien de reputatie van Lacerta qua fotomateriaal,
L.C.
toch wei erg jammer!
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Enige minder a .
Noord-Amerili.ll
L lloerJers, Dera llnall

Foto I: Gyrinophilus d. danielsi ( Blatchley)

Men neemt a an (Dunn 1926). dat in het prille
Eoceen, toen cr een verbinding bestond tussen
Europa en Noord-Amerika, de familie Salamandridae in deze beide continenten voorkwam. Eind
Eoceen werd deze verbinding verbroken en van
die tijd af tot in het Mioceen namen de Noordamerikaanse Salamandridae (teruggetrokken in
de Appalachen) de kenmerken van de Plethodontidae aan: verlies van longen, verlies van
het ypsolo'ide kraakbeen en de ontwikkeling van
een nasolabiale groef.
De continentale verbinding herstelde zich weer
aan het eind van het Mioceen en in het daaropvolgende Pioceen trokken de Plethodontiden
ook naa r Europa. Zeer vee! soorten zijn nu uitgestorven en in Europa komt aileen H ydromantes genei (Temminck en Schlegel) nog
voor in de grotten van Ligurie, Toscana en op
Sardinie (op Corsica waarschijnlijk in zeer recente tijd uitgestorven). De andere H ydromantes die de wereld nog rijk is, leeft in de bergen
van C alifornie en is zeldzaam: H ydromantes
platycephalus (Camp).
Aile Plethodontidae behalve Pseudotriton en
Gyrinophilus vertonen sexueel dimorphisme. Bij
Desmognathus is het
altijd groter dan het <j>,
het omgekeerde is meestal het geval bij de overige genera.

o

De costaalgroeven zijn zeer duidelijk en varieren
:n aantal: 13 bij Desmognathus montico/a, 14
bij de andere hier te bespreken Desmognathussoorten en bij Eurycea longicauda, 15 bij Eurycea bislineata wilderae, 16 bij Plethodon-soorten
en 17 bij Gyrinophilus danielsi. De ademhaling
geschiedt via de huid. De nasolabiale groef client
waarschijnlijk om het neusgat vrij van water te
houden en schijnt bovendien hct reukvermogen
(ook onder water) te versterken.
Het primitiefste genus is Gyrinophilus. 12-20
em lange, helder water bewonende salamanders.
Het fraaist gekleurd is Gyrinophilus danielsi
danielsi (B I at c hI e y) (fig. 1 ). Het gehele
lichaam is lichtrose met een sprenkeling van
zwarte en zilverige vlekjes. De zijkant van de
kop is zwart gemarmerd.
Het is een bewoner van bergbeken en vochtige
bossen bij water, die zich overdag schuilhoudt
onder mos en stenen. Het is een traag dier, dat
in mijn terrarium maar zelden in het water te
vinden is. Bij het eten is het echter een zeer
vraatzuchtig dier en vooral regenwormen (en
tot mijn ontsteltenis een jonge Plethodon glutinosus) neemt het met een ware uitbarsting van
energie. Het is dus wei zaak deze soort niet bij
kleinere salamanders te houden.
Merkwaardig is het verschil in betanding tussen
Gyrinophilus porphyriticus (Green) en G. danielsi. Hoewel het dieet van deze nauw verwante soorten niet schijnt te verschillen en ze
bovendien gelijke ecologische posities innemen,
heeft danielsi monocuspide tanden (dus met een
punt a an iedere tand) . terwijl porphyriticus bicuspide tanden bezit. Verschil in betanding tussen
beide sexen is er niet.

Foto 2: Desmognathm ocbrophaeus caro!irJemis DUim
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meen gehouden
'e Sala~nanders
/tlet foto' • lla n de ae hr(jlle r
(sle ook pn1f. 32)

Gyr inophilus hccft cen primitief soort broedzorg; d e cieren die bij clkaar o nder een steen in
s tromend water wo~de n a fg ezet. worden door
het 2. d at in de buurt blijft. in d e gaten gehouden.
H et verspreidingsgebied v an G. danielsi omvat
de Blue Ridge Mountains.
Desmognathus kenmerkt zich door een onbeweeglijke onderkaak. De bek wordt geopend
door de bovenkaak en de kop op te lichten.
D oor deze verander ing is het voorste gedeelte
van het lich aam steviger geworden en meer geschikt om ergens onder geschoven te worden.
Het zijn a ile zeer goede springers, die zich met
hun lange ach terpoten afzetten en dan als een
projectiel wegschieten.
Desmognathus ochrophaeus carolinensis D u n n
is een ongevee r 8 em la ng dier. d at op een lichtbruine grondkleur donkerbruine strepen draagt
(fig. 2). H et is bij mij altijd op hetland te vinden
en neemt hoogstens de v lucht in het water. H et
voed sel - muggelarven. meelwormen en regenwormen - neemt het op het land. In de n atuur
houdt de soort zich vooral op in de buurt van
bronnen en beken, dus op natte bodem.
Bij d eze ondersoort doen zich merkwaardige gevallen van mimicry voor. Daar waar P/ethodon
jordani jordani leeft (in de Smol<,ey Mountains), imiteert hij diens rode wangen, een reden
waarom het dier lang bekend heeft gestaan a ls
D . o. imitator. Elders in het grote verspreidingsgebied (van Virginia tot N oord-Georgia) is hij
gekleurd a ls Eurycea-soorten.
Geheel in overeenstemming met hun landleven
leggen ze aan de rand van het water 8-20
eieren. elk met een bevestigingsdraad aan voor-

Po to 3: Desmognathm ttJrighti Ki11g
werpen a ls wortels e.d. vastgemaakt. H et 2
steekt de kop door de eieren (dit is geen regel )
en wikkelt zich om de, als een druivcntros gevormde. e:erhoop heen. Op deze wijze wordt de
vochtigheidsgraad min of meer op peil gehouden.
terwijl de huidafscheiding van het 2 preventief
werkt t.o.v. schimmelvorming . De jongen, die
na een goede maand uitkomen, blijven meestal
nog twee weken op het land, waarna ze het
water ingaan en kieuwen vormen. Dit is echter
geen regel. soms blijven de jongen permanent
op het land en soms gaan ze direkt het water in.
E en zeer grappig diertje is Desmognathus
wrighti K i n g (fig. 3). Het is een dwerg
onder de Plethodontidae want het wordt maar
5 em lang. Het diertje is bronskleurig met een
roodbruine rug waarover een duidelijk v isgraatpatroon loopt. Het is een landdier. dat in de
bergen ( 1000- 2000 m, in de zuidelijke Alleghany Mountains) overdag onder boomschors
schuilt om bij schemer tussen bladeren en zelfs
op bomen voedsel te zoeken, da t bestaat• uit
kleine naaktslakken , spinnetjes en wormpjes. In
het terrarium is dit diertje gemakkelijk in Ieven
te houden met muggelarven die op het la nd
gevoederd worden. E en klein bakje met wat
vochtig mos. natte bladeren en evt. een brok tur f

Polo 4: Eu rycea bisli11eata wilderae Dmm d'
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of hout is a lles wat het verlangt.
Vee! groter en vrij robuust is Desmognathus
monticola monticola D u n n. Deze soort kan
een lengte van 12 em bereiken. Hoewel ik het
niet zo gemakkelijk zie, schrijft men a ltijd dat
dit dier een zeehondachtig voorkomen bezit,
vandaar de oude en niet geldige naam: D. phoca
(phoca = zeehond) . H et is een aktieve salamander en de dieren zijn zeer glibberig; een eenmaal
ontsnapt en op de grond gevallen exemplaa r is
met de blote handen niet meer te vangen. De
beide exemplaren, die ik nu sinds twee jaar
houd. zijn in die tijd in lengte verdubbeld, maar
eten d an ook 3-4 meelwormen per dag en
"s zomers sprinkhanen, regenwormen, muggelarven en naaktslakken. Men moet een ruime bak
voor deze dieren over hebben waarin een flink
gedeelte van 10 em diep. helder water moet zijn.
De temperatuur hiervan mag niet hoger komen
d an 18 ° C! Het land gedeelte moet bij voorkeur

worden. De a ldus verlcngde, naar buiten uitstekende en zelfs enigszins naar voren staande
tanden worden gebruikt om het 2 tijdens het
voorspel van de pa ring te w rijven. De verlenging
van de overige tanden schijnt geen nut te hebben.
De tanden worden dus n iet gebruikt om te bijten.
nog een gezwollen klier op de
Da n heeft het
bovenzijde van de staartbasis die client om geursto ffen te produccren. De tong is bij Eurycea
geheel v rij aan de ka nten en kan als bij een
kameleon ver worden uitgeschoten.
Pel getekend is Eurycea bislineata wilderac
D u n n (fig. 4 ). De grondkleur is eigeel.
Hierover !open chocoladebruine banden. Het
vertoont het gehele jaar door de cirri (duidelijk
op de foto te zien) . Het is een gebergtevorm,
het talrijkst hoven de 1000 m in en bij bergbeken
in de zuidclijke Alleghany Mountains. Blj mij
hielden de dieren zich bij voorkeur op tussen
sphagnum en aten in het begin uisluitend mugge-

o

o

Polo 5: Eurycea I. longicauda ( Green)

uit grove stenen (geen ruwe, zoals lava!) worden
opgebouwd, die goed vast moeten liggen daar ze
graag graven en tussen stenen proberen te kruipen. O ver enkele stenen kan men dan wat plakken mos leggen waar ze eveneens graag onder
schuilen. "s Nachts vindt men ze in de zonderlingste houdingen tegen de glazen wanden. De
soort komt voor in koele en vochtige ravijnen
en langs bergbeken in bergen en heuvels van
Pennsylvanie tot N oord-Georgia en Alabama.
Het 2 heeft een ongcveer gelijke broedzorg als
beschreven bij D. ochrophaeus.
H et genus Eur ycea kenmerkt zich d oor de slanke
habitus waarbij een zecr lange staart in het oog
s pringt. H et sexueel d imorphisme is zeer groot.
vertoont lange v lezige uitsteeksels aan
H et
de bovenlip waarin de nasolabiale groef doorloopt. De tanden zijn relatief groter, waarbij die
van d e bovenkaak over d e onderlip heenliggen
en tevens van bicuspide monocuspide zijn ge-

o
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larven. Later waardeerden ze ook de Hollandse
huisvlieg die ze op dezelfde wijze a ls de Portugese Chioglossn lusitanica B o c a g e buit
maakten (sluipend er naar toe en dan met een
verrassend snelle beweging van de kop het
insect of s pin met de tong schietend).
Als medebewoners had ik, buiten de zo juist
genoemde Portugezen. cnkcle Eurycea longicauda longicauda (Gr ee n) (fig. 5) . U ziet hier
waarbij de lange staart en de op
een prachtig
bleekgele o ndergrond zo fel a fstekende v lekkentekening opvallen. Z c worden wat groter en
forser dan E. bislincata en zijn naar ik meen
ook gemakkelijkcr te voederen. Ze aten bij mij
direkt wormen en naaktslakken. Een grote behendigheid legden ze aan d e dag in het vangen
van v liegen en spinnen. Deze soort is meer aan
het landleven aangepast dan E. bislineata, het
biotoop wordt voornamelijk gevormd door
oevers van rivicren en ingangen van grotten.

o

Foto 6: Plethodon j. jordani Bla tchley

Het verspreidingsgebied is zeer groot: van New
York tot Georgia en westelijk tot Arkansas. Aile
Euryeea-soorten leggen hun eieren in het water
onder stenen. zoals Gyrinophilus.
Plethodon is geheel aan het landleven aangepast. Salamanders van dit genus Ieven in bossen
en voehtige heuvels in de gehele U .S.A. Er is
niet altijd een duidelijk versehil in de geslaehten.
Bij sommige soorten treedt bij de
een vergroting der tanden op en bij andere een mentale
klier. De eieren worden aan land afgezet en
bewaakt door het ~. De larven maken geen
aqua tiele periode door.
P/ethodon jordani jordani B I ate h I e y (fig.
6) is een sehitterende. blauwzwarte salamander
met fel rode wangen. De vrij grote dieren (tot
13 em) Ieven vooral tussen rot hout, met mos
overdekte stronken en onder sehors. In het terrarium geven ze niet de minste moeite. Een voorwaarde is wei. dat ze koel moeten staan. Het
best houdt men ze in een ruim terrarium met mos
en bladeren. waar als sehuilgelegenhcid een vermolmde stronk in ligt. Een waterbak is geheel
overbodig. Het voedsel bestaat uit naaktslakken
en wormen, ze eten eehter ook wei (pas vervelde ) meelwormen. H et versprcidingsgebied
o mvat de Great Smokey Mountains boven de
800 m.
Een wa t vaker geimporteerdc. nog iets groter
wordcndc salamander (tot 18 em) is Plethodon

oo

Foto 7: NotopiJthalmusv. viridescens ( Ra/inisque)

g/utinosus glutinosus (G r e e n). Deze is geheel
glanzend zwart. besprenkeld met zilverige (in
de jeugd goudkleurige) stipjes en vlekken. die
eehter zeer va riabel geplaatst zijn, een duidelijker
patroon kunnen hebben en kunnen ontbreken. H et
huidseereet is zeer kleverig en bijna niet van de
huid te verwijdcrcn. De dieren bcwonen vooral
voehtige, koele plaatsen in bossen en ravijnen.
overdag sehuilend onder stukken sehors of stenen. Ze zijn sleeht hestand tegen droogte en
graven zieh in voorkomende gevallen in. Het
voedsel is gelijk aan dat van P. jordani. al zljn
ze wat vraatzuehtiger en vooral vlugger in hun
bewegingen.
Het ~ legt 10-20 eieren op een koele en vochtige plaats en rolt er zieh dan omheen (vaak
ook niet) . Deze eieren worden in een groepje
bij elkaar gelegd, in een omvattend vlies. Deze
soort komt in bijna geheel oostelijk Noord-Amerika voor.
De familie Salamandridae is in oostelijk NoordAmerika vertegenwoordigd door een genus.
Notophthalmus (en niet Diemictylus. synoniem).
De veel ingevoerde Notophthalmus viridescens
viridescens (R a fini s que) (fig. 7) wordt a ls
water- en als landvorm aangetro ffen. Men zou
kunnen zeggcn dat deze soort twee aehtereen verlopende larvalc stadia hceft: eerst als waterlarve
met uitwendige kieuwen en d an als landvorm.
Dit is eehter (alweer) geen regel; soms meta.morphoseert de wa terlarve wei maar blijft in het
water, waarbij soms sporen van de uitwendige
kieuwen zichtbaar blijven.
Deze larve-vorm noemt men in het algemeen eft.
Deze naam is afkomstig uit het Anglo-Saksisch
waar het woord e{efe of evete werd gebruikt
om salamanders en hagedissen aan tc duiden.
Overigens is van dit woord ook het nu noiJ in
de Engelse taal gebruiktc woord voor watersalamanders newt a fkomstig: in de Middeleeuwen werd e{ete in Engeland ewt en tenslotte
newt {an ewt).
Notoplrtlralmus viridcscens. die in enkele ondersoorten het gchele oostelijke deel d er U.S.A. bewoont. is als watervorm een fraaic, groene salamander met gele buik, die in gedrag en biotoop
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nauwelijK:s verschiJt van de Europese Triturus~
soorten. De eftvorm daarentegen is vaak schit~
terend oranje-rood van kleur met lakrode door
zwart afgezette vlekken op de rug. Deze vorm,
die ik reeds gedurende jaren houd, is handtam
te maken. Zij zijn .zeer goed te wennen aan rode
muggelarven. Ook regenwormen, naaktslakken
en pas vervelde meelwormen eten ze graag.
Ze kunnen het best in een met mos begroeid bakje
gehouden worden, waarin mogelijkheden tot
schuilen en (bescheiden) klimmen aanwezig zijn.
Een waterbak is noodzakelijk wanneer men de
dieren Ianger dan enkele jaren houdt, aangezien
zij de eftvorm meestal een tot drie jaar behouden,
waama ze tot het waterleven overgaan. De
krijgen in de paartijd zwarte, hoornachtige aangroei aan de binnenkant van dijen en tenen. Het
aantal eieren kan varieren van 200 tot 375.
Tot slot van dit gedeelte nog iets over het voer
van landsalamanders. De gehele winter door is
in aquariumzaken de rode muggelarf (soms met
de verschrikkelijke naam .,bloedworm" aangeduid, al is het het enige insect met haemoglobine
in het bloed) te kopen. Deze kan men aan kleinere salamanders (maar ook aan kleinere pad~
den en kikkers en natuurlijk ook aan jongen)
zeer goed voeren als men ze met wat water op
het mos legt. Ze blijven dan nog vrij lang Ieven
en kronkelen. Regenwormen vormen door hun
hoog mineraalgehalte een onmisbaar voedsel dat
men de gehele zomer rijkelijk moet geven, samen
met naaktslakken; de grotere watersalamanders
kan men trouwens ook zeer goed kleine water~
slakken geven. De aktievere soorten, zoals sommige Desmognathus, eten graag sprinkhanen.
Andere moet men met vliegen en spinnen voeren.
In geval van nood kan men kleine dieren zeer
goed meelwormen geven, maar dan alleen pas
vervelde, die door hun lagere chitinegehalte beter
verteerbaar zijn. De grotere dieren kan men
deze meelwormen een enkele keer ter afwisseling
ook geven.

Nadere fotobljschrlften:
Foto 1 Gyrlnophilus d. danielsi (Blatchley)
Clingmans' Dome Road, Great Smokey Mountains National Park, Noord Carolina, Augustus 1964.
Foto 2 Desmognathus ochrophaeus carolinensis
Dunn, gegevens als bij Gyrinophllus d. danlelsi.
Foto 3 Desmognathus wrighti King, 3 mijl ten Z.W.
van Newfound Gap op Clingmans Dome Road,
Great Smokey Mountains National Park, Noord
Carolina, 27 Augustus 1964.
Foto 4 Eurycea blslineata wilderae Dunn, Beech Gap,
Great Smokey Mountains National Park, Noord
Carolina, 17 Augustus 1964.
Foto 5 Eurycea I. longgicauda (Green), Ice Mountain
Park, Hampshire Co, West Virginia, Oktober

Vraag en aanbod
Aangeboden: twee Cordylus niger, twee Cordylus cataphractus, twee Cordylus spec. (ca. 25 em, grijsbruin
met gelige vlekken). een Cordylus vittifer en twee
Hyla lineomaculata. Aile dieren f 3,50 per stuk. Verzendkosten voor rekening van de koper.
J. V. Ferrari, Essenlaan 5, Groningen.

1330 Dipl. Bioi. E. Frommhold, Postfach 130,
806 Dresden 6
1331 Drs. H. L. de Koningh, Adm. van Gentstraat 39,
Utrecht
1332 Herrn U. Perplies, Rechtsanwalt, Friedhof 12,
46 - Dortmund
1333 Dr. T. H. N. Ang, Amsteldijk 32 IV, Amsterdam
1334 5 Periodicals Div Univ Utah Libr.,
Salt Lake City 12, USA
1335 W. P. van Stockum N.V., Afd. Tijdschriften,
Buitenhof 36, Den Haag
1336 F. Polz, 2091 Radbruch uber Winson a/Luhe,
W-Duitsland
1337 Jean Coignon, Walravenlaan 9, Dilbeek, Belgie
1338 P. H. Redman, Steynlaan 74, Den Haag
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POSTZEGELVERZAMELAARS
Een van onze leden uit Tsjecho Slowakije zond ons
ter betaling van zijn contributie een aantal postzegels
op eerstedag-enveloppen. Het betreft hier driemaal
de complete Olympiadeserie 1964 in de waarden van
30 holler tot en met 2 Kr. De series van zeven zegels
zijn steeds over drie verschillende eerstedag-enveloppen verdeeld. (Afstempeling 16-IV-1965).
Het Bestuur stelt de enveloppen met postzegels (in
series van drie) ter beschikking van de meest biedende verzamelaar onder onze leden. Aanvragen kunnen
aan het Secretariaat worden gericht.
Nleuwe Leden:
1322 S. Hoekstra, Dr. J. C. Hartogslaan 313, Arnhem
1323 R. R. Muller, Plantsoen 47, Leiden
1324 Walter van Kruijssen, Eikenlel 193, St. Job-in't Goor, (Belgie)
1325 M. Kuipers, Toussaintkade 34, Den Haag
1326 H. Degenaars, E:landsgracht 1143, Amsterdam
1327 R. Rathke, 5032 Effern/BDR - Bellerstr. 103/105
1328 T. Boven, Omsnijdingskanaal Sa, Winschoten
1329 N. C. Dijkstra, Hulshorststraat 117, Den Haag
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1984.

Foto 6 Plethodon j. jordani Blatchley, bij Newfound
Gap, Great Smokey Mountains National Park,
Noord Carolina, Augustus 1964.
Foto 7 Notophthalmus v. viridescens (Rafinisque),
Dans Mountain Park, Alleghany County,
Maryland, Mei 1964.
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TOELICHTING VREEMDE WOORDEN:
ypsoloide = y-vormig kraakbeenstuk aan de voorkant
van het bekken.
nasolabiale groef = een uitwendige groef van het
neusgat naar de lip.
costaalgroeven = groeven, dwars op de Hanken.
ecologic = milleu-verhouding.
mimicry = het verschijnsel dat dieren de kleur en de
vorm hunner omgeving vertonen dan wel het uiterlijk
aannemen van gevaarlijker familieleden om de eigen
veiligheld te vergroten.
cirri = tentakelvormige aanhangsels (hier onder elk
neusgat aan de onderlip).
mentaal = van de kin.

Adreswljzlglngen:
B. Blok van Rotterdam, naar Ravelstraat 25,
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