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Op onze voorplaat prljkt wederom een kikker 
waarvan de naam ons (nog) nlet bekend Is. 
Wij weten aileen, dat het dlertje afkomstig Is 
ult Kenya en destijds werd gelmporteerd door 
de heer Martens. De kleur Is goudachtig-wlt, 
met ivoorgouden stippen die zwart omrand 
zijn; de buikzljde is wit. Kenmerkend zljn de 
zeer grote brulngoudachtlge ogen, die een 
zwarte beaderlng vertonen. Soms Is de kleur 
van de ogen ook groenachtlg. Het lljkt ons 
een van de vele Hyperollus-soorten. Wle kan 
ons aan de julste naam helpen? 

Red. 

Jaarlfihse ledenvergadering 

De Jaarlijkse Ledenvergaderlng vindt plaats 
op zaterdag 6 april a.s. In de collegezaal van 
het Tandheelkundig lnstltuut te Utrecht Het 
programma is weer bljzonder interessant en 
treft U aan in de bij dlt nummer gevoegde bij
lage. Het Bestuur rekent op een grote op
komstl 

Gladde slang op O'Vontuur 

Van de hear Stout uit Woerden ontvingen wij enigo 
tijd geleden het volgende berieht: 
Als plaatselijk Ieider van de Natuurbeschermings
wacht krijg ik vaak dieren. Zo kwam ook een gladde 
slang, Coronella a. austrlaca L., in mijn bezit, af· 
komstig van een kuikenbroeder in Woerden, die hem 
op zijn terrain aantrof. lk veronderstel dat de ca. 
56 em lange slang in een van de kuikenkisten van 
de zandgrond, in Woerden is terechtgekomen. De 
slang werd tljdelijk ondergebraeht in een 40 em 
hoog aquarium, dat, afgedekt met een hor, in een 
tuinkasje ward geplaatst. De volgende dag was de 
gladde slang niet aileen ult het aquarium verdwenen 
maar ook uit de kas en wei via een nauwe spleet 
die daarin aanwezlg bleak te zljn. Na 5 dagen kwam 
er bericht uit een ander stadsdeel, dat er een slang 
was gesignaleerd. Het bleak 'mljn' slang te zijnl 
Het dler had aehtereenvolgens een aantal tuinen, 
een drukke verkeersweg en een minder drukke 
straat gepasseerd en zich enlge tuinen verder in een 
boompje geinstalleerd. lk weet uiteraard niet of 
daze expeditie des naehts of overdag is uitgevoerd, 
maar hat is toeh wei iets bijzonders, dat het dier de 
stadrels heeft overleefd. Enige dagen later heb ik 
hem in een daarvoor geschikte biotoop de vrijheid 
hergeven. 

Red. 

Oletober-nummer (1967) ge.,raa•d 

Van het oktober-nummer, zljnde het eerste nummer 
van de lopende jaargang, zljn als gevolg van de 
sterke ledenstljglng In die perlode, geen reserve 
exemplaren meer over, hetgeen straks blj het samen
stellen van reserve jaargangen problemen zal ople· 
veren. Mochten er Jeden zljn die Lacerta nlet ple
gen te bewaren, dan zal het op prl)s worden gesteld 
lndlen zl) hun oktober-nummer tar beschlkklng wlllen 
stellen van de heer A. T. Reljst te Castrlcum. 

Red. 

Rectlflcatle: 

In het vorige nummer staat op pag. 41: foto F. Gemen, 
dit moet zljn: J. Jacobs. 



Italiaa••se hoi- en brilsalamanders 

door Horal E. Uiibener, Dulfaland 

AI lang was het de wens van mijn beide Berlijn
se vrienden Hans Joachim Eberhardt, Walter 
Goldschmidt en mijzelf, om eens naar het zonnige 
zuiden te trekken, te weten naar Italie, om ter 
plaatse amfibieen in hun biotopen te observeren. 
In april 1966 konden wij deze wens eindelijk ver
wezenlijken. 
Daar wij maar een week vakantie beschikbaar 
hadden, werd na ampel overleg besloten af te 
zien van een bezoek aan onze Italiaanse vrienden 
in Rome, Florence en Pisa en namen wij ons voor 
ons geluk op eigen kracht te beproeven. 
Wij hadden de beschikking over een Volkswagen
Variant, die ook onze omvangrijke bagage vol
doende plaats hood en op zondagavond bereikten 
wij aldus Genua. 
Op maandag trokken wij er op uit. Het regende 
en voor Italiaanse begrippen was het zeer koel 
weer. Ons eerste doel was Granorolo, alwaar 
volgens de literatuur en blijkens eigen importen, 
vindplaatsen moesten zijn van de brilsalamander, 
Salamandrina terdigitata ( Lacepede) en van de 
bergsalamander, Tritums a/pestris ap11anus (Bona
parte). 
Granorolo is een oude vesting waar zich destijds 
metersdikke muren bevonden en bestaat ook nu 
nog gedeeltelijk uit verboden militair terrein, wat 
duidelijk wordt gemaakt door prikkeldraadver
sperringen, borden en dergelijke. 
Om te beginnen zag het geheel er nogal triest uit. 
Eensdeels door de voortdurende regen en verder 
door het feit, dat zich geen enkele salamander liet 
zien, alhoewel wij elke put en elke plas nauw
keurig onderzochten en iedere steen omkeerden. 
Tot ooze uitrusting behoorden baggerlaarzen, vis
tuig, netten met lange stelen en oude kleren. De 
inwoners zullen ons beslist voor gepensioneerde 
landlopers hebben aangezien ! 
Tegen de middag klaarde de hemel eindelijk op 
en ik vond onder een steen een kleine schorpioen, 
die bezig was een regenworm op te eten. 
Even later kletterde wederom een regenbui op 
ons neer en op zoek naar een schuilplaats kwamen 
wij op een holle weg, waar wij ongeveer een 
meter hoven de straat een groot hoi ontdekten. 
In het schijnsel van onze lantaarns stelden wij 
eerst een geweldige smeerboel vast, maar daarna 
zagen wij langs de wanden en in de vele spleten, 
talrijke holsalamanders, waarschijnlijk H)'droman
les genei gormani L a n z a. 
Binnen twee uur verzamelden wij 18 volwassen 
exemplaren, terwijl ongeveer een dozijn jonge 
dieren ongemoeid werden gelaten. Helaas hadden 
wij verzuimd een thermometer mee te nemen om 
de temperatuur op de vindplaats te kunnen vast
stellen. 
Als voedsel namen wij voornamelijk muggen 
waar, doch talrijke kokons wezen ook op de aan
wezigheid van spinnen. 

Vertalilzg: L Claassen 

De salamanders hadden gemiddeld een lengte van 
100-105 mm. Zij maakten een krachtige en ro
buuste indruk. De kleur van de bovenzijde be
vatte veel geel tussen grijze en bruine vlekken. 
De onderzijde was egaal vleeskleurig. Deze sala
manders zijn samen met de brilsalamanders in 
Europa de enige zonder longen. 
Nadat wij ons van het ergste vuil hadden ont
daan, reden wij in goede stemming naar Genua 
terug. Onderweg stopten wij nog even bij een 
bouwplaats, waar de fundamenten gelegd waren 
voor drie hoge gebouwen. Een kleine beek stroom
de nog ongehinderd door het bouwterrein. Onder 
talrijke grote brokken steen verzamelden wij daar 
met veel moeite vier volwassen brilsalamanders, 
Salamandrina lerdigitala. De bovenkant van dit 
zeer sierlijke dier is diep chocoladebruin, waarop 
de Iichte briltekening duidelijk herkenbaar is. 
De onderzijde is donkerrood met vele witte vlek
jes. Opvallend is de lange, dunne, ronde staart. 
Als voedseldieren werden ter plaatse de nodige 
pissebedden gevangen en in het meegebrachte 
terrarium gedaan. 
Blij met het succes van d:! eerste dag trokken wij 
naar het dichtstbijzijnde dorp om daar te over
nachten. 
De tweede dag ging het in de richting van de 
havenstad La Spezia. Onderweg zagen wij slechts 
enkele hagedissen, te weten Lacerta viridis viridiJ 
Laurent i, die onze specialist Walter met een 
Ius ving. 
In Lerici, slechts enige kilometers van La Spezia, 
sloegen wij ons bivak op. Woensdag was ons 
eerste doel de Grotta della Madonna, een voor 
het publiek toegankelijke grot. Een gids leidde 
ons tegen betaling ongeveer 60 meter in de met 
schijnwerpers verlichte diepte. Met enige fantasie 
kan men dan in de rotswanden de profielen ont
waren van Dante, Churchill, Mussolini en van 
enige dieren. Daarvoor waren wij echter niet 
in de onderwereld afgedaald. De vraag naar sala
manders werd door de gids ontkennend beant
woord, maar hij vertelde wei dat bier 'Spelerpes' 
waren. Wij dachten wei op de goede weg te zijn 
en inderdaad ontdekten wij spoedig in een klein 
donker hoi, waar gewoonlijk geen bezoekers ko
men, vele holsalamanders, waarvan wij er 10 
konden vangen. 
Deze soort, waarschijnlijk Hydromanles genei am
brosii L a n z a, is veel donkerder gekleurd en veel 
teerder gebouwd, dan het eerder genoemde ras. 
Insecten konden aileen door een smal gat binnen
dringen en dit gat was door aangroeiing nog ver
kleind. Spinnen, kevers of pissebedden werden 
niet waargenomen, maar zullen er zeker geweest 
zijn. 
Deze holsalamanders waren iets groter, namelijk 
circa 110 mm. De kleur van de bovenkant was 
groenachtig bruin met talrijke Iichte vlekken, 
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strepen en puntjes. De onderkant was bruinachtig 
rose zonder vlektekening. 
De dieren Ieven in een volledig vegetatieloze om
geving, kunnen uitstekend klimmen en zijn zeer 
lichtschuw. De ogen zijn onwaarschijnlijk groot 
en vertonen geen spoor van goudkleur in de pu
pillen. 
Onze tocht ging hierna verder naar het gebergte 
met de naam Monte della Madonna. W ij par
keerden bij een muur langs de weg en Walter 
begon op de beproefde wijze de daar talrijke 
hagedissen te vangen. 
Deze ongebruikelijke bedrijvigheid bleef niet lang 
onopgemerkt, aangezien er nogal wat verkeer was 
en spoedig hadden wij een talrijk min of meer 
terzake kundig publiek om ons heen gekregen. 
Een rumoerige conversatie, die voor een groot 
deel uit gebarentaal bestond, kwam op gang met 
als resultaat dat een boswachter ons naar een 
ondergelopen kelder van een ruine van een huis 
bracht, die wemelde van prachtige bergsalaman
ders, Trilrmu a/pestris upuanus, die wij in de 
bronst aantroffen. De kelder was voor ongeveer 
90 % overdekt en slechts door een smalle ingang 
te bereiken. Op de diepste plaats zou hij 4 meter 
diep zijn, wat wij niet gecontroleerd hebben. 
Bij de ingang woekerde de bronmos en wij moes
ten ons wegens vroegere instortingen in gebukte 
houding bewegen. 
In het water dreven dode muizen, die een gewel
dige stank veroorzaakten. In het bronmos krioelde 
het van de zwarte muggelarven en ook van sala
manderlarven. 

Onder de talrijke volwassen dieren bevonden zich 
ook enkele geslachtsrijpe neotenische, dat wil 
zeggen niet-gemetamorfoseerde, exemplaren die 
nadien in goede conditie in Berlijn zijn aange
komen. 
Later ontdekten wij ook in waterpoeltjes langs de 
weg naar Biassa nog bergsalamanders en vingen 
bovendien nog enige larven van de vuursalaman
der, Salamaudra salamatJdra gigliolii E i s e I t & 
Lanza. 
Deze larven zijn later in Berlijn salamanders ge
worden en hebben het land opgezocht. 
Ook de volgende dag bleven wij nog in de Monta 
della Madonna. Wij vonden nog enkele mooie 
hazelwormen, Aug11is fragilis fragi/is Linnaeus. 
Zo langzamerhand moesten wij toen weer aan de 
thuisreis gaan denken, temeer omdat eerst de 
vangsten goed ondergebracht dienden te worden, 
opdat zij de lange reis zouden overleven. 
In de Po-vlakte konden wij nog enige boomkik
kers, H)'la arborea arborea Linn a e us bij hun 
nachtelijk concert te pakken krijgen en daarna 
kozen wij de richting Berlijn. Kort voor Wurz
burg, liet onze auto ons in de steek en moesten 
wij, in afwachting van de komst van de repara
teur, nogmaals kwartier maken. 
Een geluk bij een ongeluk was het, dat in een 
aldaar aanwezige vijver boomkikkers bleken te 
huizen, zodat ook die nacht met het vangen van 
kikkers werd doorgebracht. 
Op 2 mei kwamen wij tenslotte moe, maar met al 
onze dieren in Ieven, en daarom tevreden, weer in 
onze woonplaats aan. 

Sehildpaddenzorg (slot) 
( Zeeschildpadden aan de Surinaamse kust) 

ltfe.,r. J. T. Somberll·Honlg. Amsterdam 

Het zandstrand Eilanti, waar de zeeschildpadden 
hun eieren komen leggen, moet aan speciale eisen 
voldoen. Het moet een betrekkelijk hoge zandwal 
zijn, zodat de nesten niet bij vloed - zelfs niet 
bij springvloed - onderlopen en het grondwater 
de eieren niet aantast. 
De leggewoonten van de verschillende soorten 
komen in grote lijnen wei met elkaar overeen. De 
paring vindt plaats in zee, vlak onder de kust. 
De mannetjes zwemmen voor de kust heen en 
weer, maar komen niet aan land. Het bevruchte 
wijfje komt 's nachts uit zee en klimt moeizaam 
het strand op. Zodra zij een geschikte plaats heeft 
gevonden, begint zij met voor- en achterpoten een 
kuil te graven, waar zij zelf in past, en vervolgens 
graaft ze met de achterflappen een gat van een 
halve meter diep met een doorsnede van circa 
30 em. Dan legt ze 'zuchtend' 100 tot 120 witte 
leerachtige eieren, waarbij staart en cloaca door de 
achterflappen worden bedekt. Na het sluiten dekt 
ze het nest goed toe met zand en keert moeizaam 
terug naar haar element, dt: warme tropische zee. 
V ele gevaren bedreigen de eieren tijdens de 
incubatieperiode, zodat slechts een zeer gering 
deel van de eieren uitkomt. Die gevaren worden 
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gevormd door gravende mensen, roofdieren, krab
ben en vogels, overspoeling door de zee, bescha
diging van een nest doordat een ander wijfje op 
dezelfde plek of er heel vlakbij gaat leggen. 
Als het nest ongestoord is gebleven, komen na on
geveer 55 dagen de kleine schildpadjes uit de 
door de tropenzon uitgebroede eieren. 
Ze zoeken 's nachts een weg uit het zand, draaien 
de kopjes in verschillende richtingen en slaan 
ten slotte de weg in naar het water, een tocht vol 
hindernissen die ze instinctief afleggen. Ze ploe
teren moeizaam over het zand, maar ik zag hun 
energie oplaaien, toen ze de branding naderden en 
een golf van het lauwe water over hen heen 
spoelde. Hun kleine flapjes zwaaiden druk heen 
en weer en toen een volgende golf ze meenam, 
zwommen ze weg - af en toe met het kleine 
kopje hoven water ademhalend - een zeer on
zekere toekomst tegemoet, want in de zee loeren 
de haaien en de barracuda's ... 
Tengevolge van een eeuwenlange jacht op de 
eieren, het vlees en het hoornschild van de zee
schildpadden, zijn deze dieren angstwekkend snel 
in aantal verminderd. Het stropen van de eieren 
is bovendien steeds erger geworden en tegen-



Hel zaudslrmul Eilauti, waar de zeeschildpaddeu hun cieren komen leggw. 

woordig verminderen de populaties niet aileen 
door jacht en stroperij, maar ook door een andere 
activiteit van de mens: verscheidene broedplaatsen 
vallen ten offer aan de aanleg van badplaatsen, 
de bouw van kustwegen en industrieen en aan 
watervervu i ling. 
De Indianen zijn volkomen op de hoogte waar en 
wanneer de dieren aan land komen . D e sporen 
van de zware lichamen zijn ook zeer gemakkelijk 
te vinden en te volgen en dan is het een klein 
kunstje de nesten te vinden, de eieren te rapen of 
zelfs de weerloze, leggende dieren te doden. 
Vorig jaar is er - met een kleine steun van het 
W.W.F. - een rege ling getmffen met de Indianen 
om nesten ongemoeid te Iaten. Zij ontvingen voor 
een ongestoord nest een cent per ei, maar daar het 
uithalen en tellen van de eieren, alsmede bet op
nieuw ingraven een minder gunstige invloed had 
op het uitkomen van de JOnge schi ldpadden, keen 
men thans ongeacht het aantal eieren per nest 
f 1,15 uit. 
Dit jaar kocht men reeds in totaal 300.000 eieren 
van de Indianen. Er kwamen 27.000 jongen uit te 
voorschijn. Bovendien hebben personeel van het 
L.B.B. en Indiancn duizcndcn eiercn van Galibi 
overgebracht naar een veilige p laats. 

fr/ etei/JchtiPPelijk werk 
Behalve controleren en beschermen heeft men ook 
de gelegenheid aangegrepen om de gedragingen 
van de d ieren te bestudercn en gegevens te ver
zamelen over de leg en het uitkomen van de jonge 
schildpadjes. Daartoe is het nodig dat dagelijks 
een groot gedeelte van het strand wordt afgelopen. 
Eveneens dagelijks worden aile gedurende de 
nacht op deze zandstrook gemaakte nesten geteld 
en met een genummerde stok aangegeven. Voorts 
houdt men nauwkeurig aantekening van het ver
dere lot van de nesten. 

Men merkt dieren in de hoop, dat men later op 
die manier gegevens kan ver werven over de be
wegingen en de voedi ngsplaatsen van de grote 
zeeschildpadden. Om enkcle nesten worden om
rasteringen van gaas geplaatst om de uit het zand 
kruipende jonge dicrcn te kunnen tellen en te 
beschcrmen tegcn krabben. 
Aangezien het voortplantingspotentieel van de 
zeeschi ldpadden zeer laag is en er een hoge mor
taliteit onder de jonge dieren voorkomt - 1 per 
100 (en zelfs minder) bereikt het volwassen 
stadium - is het dringend nodig dat de bestaande 
beschermende maatregelcn met kracht door het 
W.W.F. worden ondersteund . Ik kan niet anders 
wensen dan dat dit werk, dat zo geheel in de lijn 
ligt van de doelstellingen van het W.W.F., het 

H et ei komi uit de cloaca tevoorscbiju. 
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Nadal de eiereu zijn gelegd bedekl zij bet uesl mel zand eu ..• 

volgend jaar meer steun zal verkrijgen. Zo lijken 
mij een goede zeewaardige boot of tenminste een 
nieuwe buitenboordmotor of het inrichten van een 
muskietenvrij onderkomen noodzakelijke verbete
r ingen, die controle, onderzoek en bescherming 
ten goede zouden komen. 

Audere reservateu 
Bebalve deze kustreservaten vindt men in bet 
binnenland van Suriname nog ecn aantal bescberm
de gebieden alsmede gebieden die voor bescher
ming in aanmerking komen. Ik noem er een paar. 
De Brinckheuvel, een bodemkundig interessant 
gebied. 
De Voltzberg in de buurt van de Coppename 
rivier, een wonderlijke kale granietberg waar o.m. 
rotsbaantjes (gewoonlijk tot de familie der Co
tinga·s gerekende zangvogels) voorkomen. Het is 
een landscbappelijk en tegelijk een wildreservaat. 
D e Tafelberg, midden in bet land, een geologisch 
reservaat met een bijzondere zandsteenformatie. 
Het Kaysergebergte, een reservaat nog verder 
het binnen land in, bestaande uit oerwoud, berg
land en hoog bos met de bijbehorende fauna. 
Er is sprake van een gemeenschappelijk reservaat 
van Su.riname en Brazilie, nl. bij de grens van 

beide Ianden, waar zich een scbitterend savannen
landscbap uitsuekt. 
Tussen de monding van de Nickerie-rivier en de 
Corantijne ligt een groot moeras- en grasgebied 
met open stukken water, waarin nog vrij veel 
zeekoeien voorkomen, een gebied dat wellicht in 
de tcckomst als reservaat belangrijk zou kunnen 
zijn. 
Suriname is in bet bezit van een interessante en 
bijzondere dierenwereld ; er komen wonderlijke 
zoogdieren en zeldzame vogelsoorten voor. Een 
gebied dat voor een deel nog onbetreden is, waar 
een schat van onbekende dieren en planten ver
borgen ligt. 

Nederland beeft in Suriname het grote voorrecht 
te beschikken over een venster zonder glas op het 
gebied van de Amazone, ecn van de laatste ge
deelten van de aarde waar nog een natuurlijk 
evenwicht heerst. Hier valt de natuur nog te be
schermen in al zijn schoouheid en ongereptheid. 
Het is een arbeidsterrein voor biologen, zoiilogen, 
ornithologen en andere mannen van de weten
schap. Laten we hopen dat ze te zijner tijd ook 
hun oog gaan richten op de natuur van Suriname, 
het land dat zo nauw met ons land is verbonden . 

• • . keerl moeizaam lerug 11aar baar elemml, de warme lropiscbe zee. ( Erelmocbelys imbricata) 
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Aantekeningen over amfibieen en reptielen in Suriname 

deel IX 

door lr. F. C. tl' .. fudrt~l~cl• ' .-lr11eron~rert 

FAMILIE: TEJIDAE 
KAMERAWINTJE (T) (Jphisa elegmu Gray} 
(S = jasammakaloewith ; C = wainia). 

De smalle en platte kop van dit overigens ronde, 
koperkleurige dier (fig. 1) gaat zonder overgang 
in de romp over. De staart, die bijna twee derde 
dee] van de totale lengte van circa 20 em uitmaakt, 
loopt zeer geleidelijk en spits toe. De pootjes 
zijn zeer klein. 
Zoals gezegd is de algemene kleur koperkleurig. 
De fijnschubbige huid glanst zoals bij een hazel
worm. Soms als de zon erop schijnt is deze glans 
iets blauwig of bronsgroen van kleur. De kleur 
van de buik en flanken verschilt nog wei eens, 
mogelijk is dit een geslachtskenmerk. Een ton
nenrond, vol wijfje, waarbij de wortel van de 
staart een plotselinge versmall ing t.o.v. de romp 
te zien gaf, was gee! aan de onderzijde, zowel 
aan de buik als de staart. De keel was wit, ter
wijl er aan de flanken een iets rossige kleur was. 
Een ander, fijner gebouwd exemplaar was vrij 
donker opzij en vertoonde een vleeskleurige buik. 
Op de koperkleurige rug waren hier wat zwarte 
kras j es a an wezig. 
Deze soort houdt zich bij voorkeur op in de van 
palmbladeren gemaakte daken van hutten of kam
pen in het bos. Vandaar waarschijnlijk de Suri
naamse naam, die 'kamermeisje' betekent. 
(In een eerder verschenen :lflikel weed a l eens op
gemerkt dat in Suriname de naam kamerawintje 
aan verschillende soorten hagedissen wordt ge
geven. Red.) . 

BLAUWSTAART (CalliJCincopm agilis Ruth
v en). 
Deze verschilt aileen van de vorige soort door 
zijn prachtige, glanzende staalblauwe staart. Op 
de egaal koperkleurige rug ligt een bronsgroene 
glans, wat dit tot een opvallend prachtig diertje 
maakt. 
Ik- nam deze hagedis nooit in mijn kamp of in 
een hut waar, maar altijd midden in het bos, op 
een van de zonnige plekjes, d ie hier zo schaars 
voorkomen. 

WENKPOOTJE (Cnemidophorru I. lemniuatm 
(L.}) (T = sabannalakkad isja; S = sabannaka
loewilh; A = onniori; C = asinijokkoejoeroe). 

Dit uiterst sierlijke renhagedisje komt slechts op 
droge zandgrond voor, dus met name in de 
savanna's. Maar ook op de ritsen in het kustge
bied en dus ook wei langs de rand van Parama
ribo, zoals in mijn vroegere tuin te Zorg en Hoop. 
Het is algemeen. Voora l langs de spoorbaan die 

( met foto 's vm1 de sch1·ijver) 

Fig. I Ipbisa elrgam 

van Paramaribo naar Kabel loopt, de zogenaamde 
Landsspoorweg, kan men het op de zandige berm 
en tussen de rails zeer vee! waarnemen. lk telde 
er wei eens een per Jigger, die op een grote stap 
afstands van e I kaar liggen. 
De ongeveer 15 em lange, ranke hagedis jes schie
ten met een geweldige vaart over het zand. Ieclere 
keer wanneer zij tot stilstand komen , wuiven zij 
met een van de voorpootjes, meestal met het 
linker. Zij zijn geliggroen tot cn!mekleurig met 
een aantal langsstrepen ( voor afbeelding zie 
Lacerta 24e jaargang no. 71. 

BOSHAGEDIS (Kentropyx cttlcarai/IJ S pix). 
Dit is een in het bos optredende hagedis, die zich 
zowel ophoudt op open plekken, waar de zon tot 
op de bodem kan doordringen, als langs de oevers 
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Fig. 2 Kmtropy:o:: cakaratm Q 

van nvteren of kreken, waar een aantal rotsblok
ken een intensieve begroeiing tegengaan, zoals in 
de buurt van stroomversnellingen. Hij leeft op 
de grand. 
D e grondkleur van deze hagedis, die overigens 
qua habitus op een muurhagedis gelijkt, is bru in 
met donkerder vlekjes. Vanaf de neus tot een eind
weegs op de rug loopt een opvallende lichtend 
groene streep. Vanaf ieder oog loopt parallel hier
aan eveneens zo'n langsstreep, die echter verder 
naar achteren doorloopt. Zie f ig. 2. 

WATERHAGEDIS (Neusticurus spec.) (T 
wattralakkadisja; S = kaloewir.hfoewatta). 
Een typisch dier, dat ik een vijftal malen op
merkte in het bos, is deze waterhagedis, die leeft 
langs de waterkant van kleinere of zwak stromen
de grotere kreken . Bij gevaar springt hij meteen 
in het water om hierin onder te duiken. Na een 
tijdje komt hij dan weer voorzichtig naar hoven 
om het puntje van zijn neus hoven de oppervlakte 
te steken . 
H e t grootste exemplaar, het enige dat ik een keer 
kon vangen, was 25 em lang, waarvan 12 em 
staart. In vorm lijkt deze waterhagedis het meest 
o p een Lacerta, a ileen is de staart aan de wortel 
iets zijdelings afgeplat. Er zijn geen zwemvliezen 
tussen de tenen aanwezig, ondanks de semi-aqua
tiele levenswijze. 
Over het oog kan een witachtig vlies sluiten. Een 
lijst van opstaande schubjes loopt over de rug. 
D e algemene kleur is grijsbruin, met een iets 
Iichter gekleurde buik. 
Bij het overbrengen van het gevangen exemplaar 
liet de hagedis zijn staart los. D e volgende dag 
bleek hij deze staartpunt verorberd te hebben: 
het uiterste puntje stak nog net uit zijn bek. 
Een ander exemplaar, dat ik een tijdje kon gade
s laan, nadat het voor mij weggedoken en weer 
bovengekomen was, vertoonde twee opstaande 
schublijsten op het begin van de staart. D eze was 
mooi gevlekt in verschillende tinten bruin met een 
oranjeroodachtige buik. D e ogen, die door een 
fij n oranje lijntje omrand waren, stonden ietwat 
scheef. 
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UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN 
DATZ 20e jrg. no. 11 
Natrlx natrlx schwelzerl 
door Hans Schweizer 
Een beschrijving van de verzorging van deze bijzon
dere natrix-soort in gevangenschap. Het bleek een 
goed houdbare slang te zijn. 
IDEM 
Herpetologlsche relsbeschrljvlng ult Turklje 
door Ludwig Trutnau (vervolg In DATZ 20 jrg. no. 12) 
Een gede9en verslag van de in 1966 en 1967 in 
West-TurkiJe opgedane herpetologische ervaringen, 
waaruit blijkt dat dit gebied rijk is aan reptielen, 
amfi bieen en schi ldpadden. De artikelen zijn goed 
geillustreerd en er is een kaartje met vindplaatsen 
opgenomen (omgeving Ephesus). 
DATZ 20e jrg. no. 12 
De rlbbensalamander (Pieurodeles walt!) 
door Gunther Radek 
Ervaringen met het houden en de nakweek van deze 
salamander, waarvan de eerste afkomstig was van 
onze importdienst. Er zijn interessante temporatuur
proeven beschreven en er zijn leerzame gegevens 
opgenomen over het grootbrengen (met gedeeltelijk 
succes) van de larven. 
AQUA TERRA 11/1967 
De verzorglng van Bothrops atrox atrox 
door Ludwig Trutnau 
Een korte beschrijving over het houden van deze 
tropische gifslang, met de waarschuwing steeds het 
nodige serum bij de hand te hebben voor het geval 
dat .. 
IDEM 
Schljngevechten van Vlpera lebetlna schwelzerl 
door Othmar Stemmler 
Een beschrijving van de merkwaardige vriendschap
pelijke vechtmethode (Kommenlkampf) van do Vipera 
lebetina schweizeri. 
AQUARIEN TERRARIEN 1967/9 
Cyclura nasuta met gaflelstaart 
door Hans-GUnther Petzold 
Een beschrijving met fraaie toto's van de twee neus· 
hoornleguanen, waarvan een met gaffelstaart, d ie in 
de Berlijnse dierentuin verblijven. 
IDEM 1967/11 
Sa lamandra salamandra 
door N. A. Poluscklna 
De voortplanting van de vuursalamander en zljn 
afhankelijkheld van de omgeving. Een grondige stu· 
die van dit onderwerp leverde talrijke gegevens op 
die in dit artikel zijn verwerkt. 
IDEM 
Hyla japonlca 
door M. D. Machlln 
Een beknopt relaas over het houden van deze zeld· 
zame in Oost-Rusland voorkomende boom kikker, 
waarvan verondersteld wordt dat hlj evenals H. versi
color een giftige huidafscheiding kan produceren. 
IDEM 1967/12 
Zljn Rana esculenta en R. rldlbunda wer.kelljk ver
schlllende soorten? 
door Rainer GOnther 
Deze problematiek wordt door de schrijver in het 
kader van een disertatie bewerkt. In zijn artikel zet 
hij onder a ndere uiteen hoe de liefhebber te werk 
kan gaan om bij zijn 'ontdekkingen' in de natuur de 
wetenschapsmensen van belangrijk materiaal en ge· 
gevens te voorzien. Ook vraagt hij om bepaalde in
formaties omtrent beida kikkersoorten. De publicatie 
bevat voorts zeer veel gegevens over het uiterlijk, 
het gedrag en de verspreiding van daze kikkers en 
besluit met de conclusie dat het hier inderdaad 
verschillende soorten betreft. 
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