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Lampropeltis 

doliata triangulum 

Het doet ons genoegen om op de voorplaat 
van bet eerste nummer van de 20e jaargang een 
afbeelding van een slang te plaatsen, te meer, 
daar de slangenliefbebbers in ooze vereniging 
in de vorige jaargang geen enkele voorplaat aan 
een bunner lievelingen gewijd zagen. 
Zoals bet bovenstaande opschrift aangeeft, be· 
treft bet bier een van de Amerikaanse ,ko· 
Dings·" of ,melkslangen" en wei Lampropeltis 
doliata triangulum. 
Het is jammer, dat onze vereniging nog Diet zo 
groot is, dat (fe finanden een voorplaat in 
kleuren toelaten, want dan had u nog beter 
dan op deu &aaie foto kunnen zien, welk een 
prachtig dier deu Lampropeltis is. ZUvergrijs, 
met kastanjebruine vlekken. 
ToevaUig werd in het laatste nummer van de 
afgelopen jaargang een kort artikeltje van ons 
lid A. F. Baarslag uit de V .S. gepubliceerd, 
welk lid deu slangen zowel in de vrije natuur 
als in gevangenschap heeft geobserveerd. Spe. 
ciaal voor de nieuwe leden, die de voorgaande 
jaargang Diet in hun bezit bebben, geef ik 
hierbij een kort uittreksel uit dit artikel. 
Het terrarium voor deu dieren moet tamelijk 
droog zijn en een waterbakje mag niet ontbre· 
ken. Ook moet voor een donkere schuilplaats 
worden gezorgd. De prooi bestaat uit muizen 
en vogels en ook andere slangen. Soms eten ze 
ook hagedissen. 
In de natuur komt deze slang aUeen tegen de 
avond tevoorschijn, docb ook bij dichtbewolkte 
hemet. V olwassen slangen, die niet best aan het 
voedsel willen, krijgt men volgens de ervaring 
van de beer Baarslag aan het eten, door u 
nestjonge muiun te geven. 
Zoudt u eens zo'n pracbtige slang in een ter· 
rarium willen verzorgen, stelt u zicb dan eens 
in verbinding met onze lmportdienst. De beer 
Van Heusden zal u, indien mogelijkt gaarne 
tot d~ gelukkig~bezitter van een fraaie Lam· 
propeltis maken. 

M. v. R. 
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D it jaa r heb ik samen met m'n v riend mijn 
vakantie doorgebracht in Zuid-Fra nkrijk, in Le 
Dramont, een gehucht aa n de Rivi(ra . Het ligt 
op 7 km van S t. Ra phael en o p 30 krn van 
Ca nnes. Wij waren er na een treinreis van 
22 uur aangekomen, zo moe. dat we d irect naar 
bed gingen toen de tent was opgezet. 
E ers t de volgende dag gingen we naar reptielen 
speuren. maar het resultaat was nihil. Een dag 
later echter zagen we de eerste hagedis. een 
muurgecko (Tarento/a maurifanica), maar van-

gen konden we hem niet. orndat hij in een 
spleetjc in een rnuur verdween. Een paar dagen 
later ontdekten wij een rnuurtje waar het wer
kelijk wemelde van de rn uurgecko's. E n hier 
konden wij er ook een paar vangen. Het rnuur
tje s tond la ngs de weg en was o ngcveer 1.25 m 
hoog. Aan de andere zijde was een volkomen 
wildernis van b raamstruiken en ander onkruid. 
In tegenstelling tot a ndere muurtjes in dezelfde 
orngeving, die u it los op elkaar gestapelde s tenen 
besto nden. was deze rnuur ge rnaakt van vast
gern~tse lde stenen. De gecko's konden daarom 
n iet zo vlug in allerlei gaatjes en spleten ver
dwijnen; ideate s ituatie ! W ij hebben er daar dan 
ook een tiental gevangen. alle overdag. Een van 
deze dieren is ten opzichte van de a ndere uit
zonderlijk groot. H ij heeft een to ta le lengte van 
kop tot staart van 16 centimeter; de staart is 
echter na genoeg vanaf de basis geregenereerd 
en is slechts 5 centimeter lang, zodat II centi
meter overblijven voor de kop en de romp. De 
kop is dan ook zo groot a ls die van een vol
was5en smaragdhagedis, alleen wat bredcr. l k 
heb nog nooit zo'n grote muurgecko gezien! 

-------
Behalve deze muurgecko's hebben we nog ver
schillende a ndere haged issen, Lacerta-soor ten, 
gevangen. Eerst kregen we een jonge parel
hagedis ( Lacerta lepida} in handen. O nze 
buren op de camping gaven ons de tip. We 
hebben hem vlak achter onze tent gevangen op 
een hellinkje, bezaaid met vuistgrote stenen, 
waa rtussen wat !age s truikjes s tonden. We heb
ben heel wat va n d ie keien moeten optillen 
voordat wij hem te pakken hadden. Een paar 
dagen later v ingen wij op nog geen vijf meter 

fo t o A . d e V leescfuuuc:er 

van dezelfde plek een tweede pa relhagedis, een 
halfvolwassen dier ditmaal. dat ongeveer 30 
centimeter la ng was. Het lichaam van deze 
hagedis is geelgroen met daarop zwarte ringen, 
die, doordat zij elkaar ra ken, dwarsbanden over 
het gehele lichaam vormen. O p de flanken om
sluiten deze ringen blauwe v lekken. Op het 
voorste dee! van het lichaam, v lak achter de 
kop, is de grondkleur echter niet geel-groen, 
maar grijs-rood. De buik is egaal zwak groen 
van kleur. Dezelfde dag v ingen wij een man
netje van de smaragdhagedis (Lacerta viridis}. 
een prachtig beest met blauwe kaken en keel, 
egaal groene rug en gele buik. Dcze hagedis is 
40 centimeter la ng. Het d ier werd eveneens op 
het ka mpeerterrei n gevangen aan de voet van 
een pijnboom, die door d icht s truikgewas om
geven was. De camping b leck ook o nderkomen 
te verschaffen aan een w ij fjc, dat 32 centimeter 
lang was en twee Iichte lengtestrepen op de 
overigens groene rug had, met Iichte en donke re 
v lekken langs deze s trepen. 
Wij zijn een dag naar Cannes geweest en we 
hebben die dag besteed aa n een bezoek aan het 
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eiland St. Marguerite, dat voor de kust bij 
Cannes ligt ~ samen met St. Honorat, dat we 
niet bezocht hebben. O p St. Marguerite strui
kelde je werkelijk over de muurhagedissen (La
certa muralis), die echter uiterst moeilijk te 
vangen waren. omdat ze leefden op omgehakte 
naaldbomen, die in de dichte onderbegroeiing 
gevallen waren. Zodra je naderde, doken ze de 
dichte struiken in. T och lukte het me er twee 
te verschalken. Een ervan was zo druk bezig 
een sprinkhaan op te eten. dat hij mij niet in 
de gaten had. De a nder kon ik vangen op de 
muren van het ,.ijzeren masker", een vroegere 
gevangenis en een toe ristische bezienswaardig
heid, waar het wcmelde van de Nederlanders, 
zodat we vee! bekijks hadden en vee! vragen 
kregen te beantwoorden. Trouweps ook de 
Fransen toonden vee! belangstelling voor ooze 
activiteit, en de eerste vraag die ze altijd s tel
den was .. Pour manger?", waarbij ze beslist 
aan de kikkerbillen dachten. 
Daags voor ons vertrek zijn wij naar Boulouris 

Ta r e n t ola m a u r itani en 
fol o J , llurt:Pr a 

gegaan, een stadje dat s lechts 1.5 km van Le 
Dramont verwijderd is, en daar waren weer 
muurhagedissen, terwijl we opnieuw een wijfje 
smaragdhagedis te pakken kregen. De muur
hagedissen leken mij rninder getekend dan die 
op St. Marguerite. Op de rug zijn ze egaal 
bruin met op iedere fla nk een zwar te streep. 
Het mannetje hecft een gele, zwart gevlekte 
keel. De buik is geelwit, ongevlekt, de schildjes 
van de buikrand zijn blauw. De totale maxi
mum lengte bedroeg 16 ern. De wijfjes verschil
len van de mannetjes door haar grijs-witte keel. 
die hier en daar een oranjc v lekje heeft en de 
rose-achtige buik. De srnaragdhagedis is bruin 
op de rug met twee fla uwe, hier en daa r onder
broken lengtestrepen. De bu ik is geelgroen. 
Deze hagedis heeft dus nog haar jeugdkleed 
behouden. Ze za t op een tuinmuurtje waa rop 
een hek stond. Door haar van de tuinzijde op 
te jagen konden we haar vangen. 
Op de laatste dag van onze vakantie kregen we 
een he1e grote pare1hagedis ~ hij bleek later 
58 centimeter lang te zijnl - te pakken, nadat 
wij er met vee! mocite in slaagden hem in een 
afwateringsgat in een muu r te jagen. Dit was 
eigenlijk een samenstel van drie gaten; twee 
grote met een kleiner daartussen. Voor de lin
keropening hiclden wij nu cen linnen zakje, het 
middelste gat werd gedicht met stenen en in het 
derde gat porden wij met een stokje. En zo 
kwam die knaap ineens ons vangzakje inge
sprongen. We hoefden aileen nog het zakje dicht 
te binden. 
Verder zagen we nog tientallen muurhagedissen, 
en het was opvallend, dat in de buurt van Le 
Dramont helemaal gecn muurhagedissen voor
kwamen. W e hebben ook twee grote s langen 
gezien (Coelopeltis monspessulana), die we 
echter niet konden va ngen. 
We hebben ooze hagedissenvangst, in linnen 
zakjes ondergebracht. naar Nederland mee
genomen. Twee Tarentola's hebben de reis 
niet overleefd. De rest van de dieren verkeert 
momentccl in prima conditic. 

Coclopel lia m o n apeuula na fo lo II. lleef lin l< 
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Phe l auma lineatn foto Ill. 11a n R e kum 

Eierafzetti ng en jongen bij 

Phelsuma lineata 
Ph. W. Roe l ofa, Vtre rht 

Naar aanleiding van wat de heer Van Rekum 
schreef in Lacerta. 19e jaargang. no. 8. over 
daggecko's, wil ik hieronder mijn ervaringen 
weergeven met Phelsuma lineata. dieren, welke 
ik op 22 oktober 1960 kocht van de heer 
Oostveen hier in Utrecht; I cJ en 2 QQ. De 
Q Q waren drachtig en men kon bij de dieren 
d uidelij k twee eitjes in het lichaam zien zitten. 
Op de avond van de 5de november om on
geveer 22.30 uur zag ik een van de wijfjes in 
de weer op een van de bladeren van V riesea 
splendens, en te 23.30 uu r lagen er twee eitjes, 
zo groat a ls een kleine erwt, naast clkaar, op 
het blad, daar waar het loskomt van de koker. 
Op 7 december 1960 legde ook het tweede 
wijfjc op dezelfde manier en eveneens ·s avonds 
om 23.00 uur twee eit jes in een bromelia . 
Ik liet de eieren liggen zoals zij door de wijfjes 
waren a fgezet en wachtte rustig a f. De tem
peratuur in het terrarium bedroeg 23 tot 25° C . 
overdag. 17 tot 18° C. ·s nachts, terwijl de 
relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90 % was. 
Later besloot ik, nadat ik over het geva l met 
de heer Delleman in 's-H ertogenbosch had ge
praat. de bromelia's met de eieren over te b ren
gen in een apart ter rarium, om te voorkomen 
dat eventueel uitkomende jongen ten prooi zou
den vallen aan de a ndere hagedisscn. De tem
peratuur en luchtvochtigheid hield ik gelijk aan 
die in het andere terrarium. 

Op 7 januari '6 1 zette het eerste w ijfje wederom 
twee eitjes af, welkc oak weer in het aparte 
terrar ium werden overgebrach t. 

Op I februari '6 1. 87 dagen na de afzetting van 
de cieren. kwamen to t mijn grate vreugde de 
eerste jongen uit. De hagedisjes waren ongevee r 
3 centimeter groat en grasgroen va n kleur zon
der rode vlekjes. Ik voerde ze met wasmotjes en 
lruitvliegjes; ook aten ze spinnetjes die na en
kele dagen in de warmte uit eitjes kwamen die 
ik in spinnenestjes had gevonden. De dieren 
aten goed en ik had a ile hoop, dat ik ze in het 
Ieven zou ku nnen houden. Aile zorgen mochten 
echter niet baten; na 14 dagen waren de beestjes 
dood. Zo te zien zonder duidelijke oorzaak. 
Tot de laatste dag aten de gecko's goed en 
·s morgens daa rop lagen ze dood: ook het twee
de en derde legsel stierven 14 dagen na het 
uitkomen van de eitjes. 

Nog erger was, dat het ook met de QQ vc r
keerd ging, zij het na wat langere tijd. Ik heb 
gezien hoe een wijfje, rustend op een blad, plot
seling naar beneden tuimeldc en korte tijd als in 
krampen lag te trckken. Oat duurde zo enkele 
dagen en dan stierf het dier tje. E n zo heb ik nu 
aileen nog het cJ over. lk zal natuurlijk trachten 
opnieuw cen of twee QQ te krijgen om opnieuw 
een paging te wagen. D eze gecko's zijn dat ten 
valle waard. 
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Over de biotoop van Lacerta vivipara 
II. IU. ran Mecutcen , Uolle rtlam 

Tijdens een dit jaar omstreeks pasen gehouden 
nicuwc excursie naar het Hertogenwa ld. heb ik 
cens bijzondere aandacht besteed aan het voor
komen van de kleine, levendbarende hagedis, 
Lacerta vivipara. Hierbij was bepaald opval
lend dat een zeer groot aantal dieren duidelijk 
de voorkeur gaf aan terrein dat dicht begroeid 
was met gras. waartussen later in het jaar zeker 
a llerlei andere planten zullen o pschieten. D it 
land werd bijna overa l doorsneden door kleine, 
ondiepe geultjes die het water afvoeren naar 
de veenmoerassen van de Haute Fagne. Deze 
gcuhjcs maakten de grand werkelijk kletsnat. 
Overa l oak in dit terrein Jagen k leine walletjes, 
20 tot 30 em hoger dan het overige terrein, en 
heel wat droger oak. Hier en daar lagen om
gekaptc en omgevallen boomstammen, op som
mige drogere plekjes stonden heesters. in 
enkele gevallen zelfs dennen. Deze a fwisseling 
in de gesteldhcid van het terrein was zo dicht, 
dat v rijwel o p iedere vierkante meter drogere 
zowel a ls natte grond te vinden was. 
Bij zonnig weer tro f ik de levendbarende hage
disjes rus tend aan op de boomstammen en de 
drogere walletjes. Bij mistig weer trof ik een 
cxemplaar dat aan de wandel was in het gras. 

6 

Elders. in Duitsland. heb ik levendbarende 
hagedissen waargenomen op smalle stroken 
gras- en rictland in grienden, eveneens nat ter
rein met water in de directe nabijheid. De 
bundels rijshout op deze stroken grond boden 
de hagedissen gelegenheid tot zonnebaden. 

Deze waarnemingen wijzen er op. dat Lacerta 
vivipara in de vrije natuur aangetroffen wordt 
vlak bij het water, in vochtig terrein. dat ech
ter tamelijk open moet zijn en een droge en 
dus warme re gelegenheid tot zonnen moet 
bieden. 

De terra riurnhouder is gauw geneigd de hage
disjcs die hij op een warme dag hccft ge
vangcn. in cen droog, zandig terrarium onder 
te brengen. l k geloof echter dat het beter is ~ 
en ik heb dnt oak zelf o ndervonden ~ om een 
ter rarium voor levendbarende hagedissen meer 
in overeenstemming met het bovenomschreven 
natuurlijk milieu van de dieren in te richten. 
De hagedissen komen dan ook vrij gemakke
lijk tot voortplanting. De jongen kan men goed 
voeren met kleine stukjes gesneden regenworm, 
d ie men voor de neus van de hagedisjes op en 
neer beweegt. 



Slakkenvoeding 
Prof. Dr. A. Stolh , Amsterdam 

Reeds Sanic l evic i hccft cr in 1926 op 
gcwezen, dat diersoorten die zich met s lakken 
voeden. groter zijn dan vcrwante soorten, die 
dit nict doen. Dit gegeven vormde voor o ns de 
aanlciding voor cen reeks van expe rimenten . 
Er wcrd cen vergclijkend onderzoek ingestcld 
met betrekking tot de • mogelijket invloed van 
s lakkenvoeding op de" groei van jonge amphi
bien. Als procfmatcriaal wcrden gcbruikt jongc 
larven van Rana csculenta, Rana arvalis, Bu{u 
bufo, Bufo calamita, Triturus vulgaris, Triturus 
crisfafus, T rifurus alpestris en Triturus helueti
cus. De dieren werden gevoed met kleine stukjcs 

Lnrecra 1:111n ll.ttnn tentJJorurlfl 

slakkenbrij. terwijl de controlc-d ieren van 
de<Zclfdc,deeftijd schaafsel van rundvlees• ont
vingen. Daarbij bleek. dat twintig dagen na hct 
begin van de proef de met s lak gcvoedcrde 
larven ongcvcc r 60 procent grOtcr waren da n de 
met v iceS> gevocdcrde controles. Bij het micro
scopische ondc rzock van het hersenaanhangsel 
of de hypophysc. werd bij de met slak gc
vocderde larven cen vermccrdering van bepaal
de ccllen gcvonden. in hct bijzondcr van de 
cellen die zich met sommigc basische kleur
stoffen blauw kleuren. hctgeen wijst op cen 
centra le rcgcling van dczc groci. Onze resul
ta ten komen overcen met d ie van M i h a i I en 
Asandei ( 196 1) . die cveneens met amphi-

bien wcrden vcrk regen. Hct blijkt zclfs mogeli jk 
te zij n om op die wijzc een reuzengroei te 
krijgcn. 
Naar onzc mening heeft deze zaak ook een nict 
tc onderscha tten praktischc bctekenis voor de•. 
terrariumliefhebbcr. De methode van de s lak
kenvocding zou immcrs aangewend kunnen 
worden bij la ngzaam grociende dieren, terwijl 
men van kleine soorten misschien grotere exem
plaren zou kunnen krijgen. 
Wij mogen cchtcr niet vcrhelen, da t bij dcze 
methode zeker enigc voorzichtighcid gcboden is. 
Hct is namclijk gcbleken. dat bij de grocistimu-

foto J . 1'1r. tcr llur•t 

lering door s lakkenvocding in <enigc gcvallen 
abnormaliteiten kunnen optreden. in hct bijzon
dcr het zicktcbccld van zogenaamdc acrome
galic. waa rbij de extrcmitciten lang uitgrocien. 
~1oct nict uitgcs loten worden gcacht. da t 

ook nog crnstigcr afwijkingen door de s lakken
voeding kunnen ontstaan. Daarom is het zccr 
zcker gcwenst om bij toepassing van de methode 
nict over tc gaan tot cen cenzijdige sla kken
vocding, maar dczc te combineren met het toc
dienen van mccr na tuur lijk vocdscl. Onze resul
ta ten waren in dit opzicht bijzondcr be
mocdigcnd. Opgcmcrkt kan nog worden. dat in 
hct geva l waarin spo ntanc vocdselopnamc 
mis lukt, altijd nog dwangvocdcring kan worden 
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toegepast. Bij kleine larven is dit vanzelf
sprekend niet zo eenvoudig, ofschoon bet wei 
degelijk mogelijk blijkt te zijn. In bet labora
torium beschikken wij daarvoor over verschil
lende doelmatige instrumenten, maar de vinding
rijke terrariumhouder zal voor dit doc! zelf wei 
iets weten te bedenken. Het leek ons geed met 
het oog op bet praktische bela ng deze kwestie 
onder de aandacht van de.l terrariumliefhebber 
te brengen. 

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Tot mijn genoegen kan ik u mededelen, dat de 
Agemene Ledenvergadering thans definitief is 
vastgestcld op zaterdag 11 november a.s. in 
een zaal van bet A.M.J.V.-gebouw in Amster
dam. D e ingang hiervan bevindt zich in de 
Vondclstraat, bij bet Leidsebosje, te bcreiken 
met tramlijn 1 en 2 van bet Centraal Station. 
Een nadcre convocatie met bijzonderheden etc. 
zal u nog worden toegezonden. 
Houdt u deze zaterdag bcslist vrij, wa nt bet 
is een unieke gebeurtenis om 'de lezing van ons 
erelid Prof. Dr. Robert Mertens mede te maken. 
Deze lezing zal gaan over Zuid-Amerika en 
worden gei1lustreerd met kleurendia's. Wij ver• 
wachten u gaarne om ook van bestuurswege 
bet onderling contact weer tc verstevigen. Tot 
11 november a.s.! 

M. van Rekum 

CONTRIBUTIE 
Betaaldc u uw contributie reeds? Zo ja, namens 
de penningmecstcr hartelijk dank. Nog uiet? 
Doc bet dan vandaag nog. Het bespaart u 
f 0,50 incassokosten en voorkomt, dat toezen· 
ding van ons blad wordt gestaakt. 
BIBLIOTHEEK 
Hceft u uw oude jaargang(en) reeds aan de 
bibliothecaris toegezonden? Denkt u er dan 
aan, dat u nog slechts de tijd hebt tot 1 no
vember a.s. om uw jaargang door bemiddeling 
van de beer Rcyst te Iaten inbinden? 

OPROEP 
Afgelopen zomer (in augustus) hecft een aan
tal leden zich schriftelijk tot onze•t Technischc 
Terrariumdienst gewend. Door afwezigheid van 
de.1.heer Gouda wegens vacantie zijn deze brie· 
ven hclaas zoekgeraakt. 
Willen diegenen die geen antwoord van hem 
ontvingen, zich opnieuw met hem in verbinding 
stetlen. Dan ontvangt u ditmaal werkelijk ant
woord. 

UTRECHT EN OMGEVING 
Er zijn plannen om tot oprichting te komen 
van ecn werkgrocp in Utrecht. Gelnteresseer
den gclieven zich tc wenden tot de beer C. S. 
Gouda, Min. Talmastraat 5, Utrecht. 
Het onderling contact in een werkgroep is van 
groot belang en betekent een verrijking van 
kennis, daar men dan kan steunen op de erva
ringcn van anderen. 
lk hoop spocdig te horen, dat de plannen ver
wezenlijkt zijn. 

M. v. R. 
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VERGADERING WERKGROEP ROTTERDAM 

Op zaterdag 27 mei 1961 h ield de Werkgroep Rotter
dam een vergadering, op welke hct Duitse geze!1de 
.,Was lange dauert, wird endlich gut .. zeer van toe· 
passing was. De voorbereidingen tot deze bijeenkomst 
hebben twec maanden gcduurd, maar bet resultant 
was d<1n ook uits tekend. 
Onder de aanwezigcn warcn de voorzitter van Lacerta, 
de heer H . A. L. M enne, en de eerstc secretaris, de 
heer M. van Rekum. Laatstgenoemde sprak over h et 
onderwerp: .,De invloed van temperatuur en Iicht op 
amphibif?n en reptielen", een uiterst interessante en 
bociende lezing, welke, meer nog uitgewerkt in de 
vorm van een artikel. in ons blad zal worden gc
publiceerd, zodat wij hier met d e vermelding kunnen 
volstaan. 
Daarna ontvouwde de nicuwc voorzittcr van de W erk· 
grocp, d e heer Hofland, een plan to t bcvord ering van 
de onderlinne samenwerking tussen de leden van de 
Werkgroep, met name op het punt van voedselvoor· 
zlcning, hct vcrkrijgen van geneesmiddelen voor zicke 
terrariumdiercn, cnzovoorts. T cvens wcrd medegcdccld 
<la t men op volnende vergaderingen aan versch ei<lene 
leden het woord w il Ia ten, teneinde ieder in de ge· 
legenheid tc stellcn van zijn erva ringcn te vertellcn 
en op die wijze to t nadere onderlinge bespreking van 
allerlci thema·s - elk wat wils - te komen. O ok 
bestaat het plan collectiel boeken te lcnen u it de 
bibliotheek, ten eindc op portokosten te besparen, 
daar gebleken is dat de betrckkelij k hoge verzendin!IS· 
kostcn soms ccn bezwaar zijn. 
Deze bijecnkomst werd bcslotcn mel een bezock aan 
het reptielenhuis van Diergaarde Blijdorp, die ook 
ditmaal ons voor onze bijccnkomst ecn gastvrij ondcr
dak bood . 

IMPORTDIENST 

Als bijzondere zendinn ontvi•~ de hecr Van Heusdcn 
uit India ccn aantal Malei e siercckhoorns. Dczc 
diercn zijn ca. 15 em lanq ct ecn pluimstaart van 
eveneens ca. 15 em. Buik beige gekleurd, rug donker
bruin met 3 wilte strcpcn Voedscl: Knaagd iercn
menu. Prijs J 12,- per s tuk . Bij voldoende bclang· 
stcllinq kunncn deze dicrcn ook nog worden na· 
besteld. 

VRAAG EN i\A NBOD, RUILRUBRIEK 

T c koop, cen hoekijzcrcn terrariu m met zinkcn 
bodembak, zijwanden met half.qaas <leurtjes, ahne
tingcn 100 x 50 x 80 em .. prijs J 45,-. A . Krumper
mnn, Cochoornsingel 117, Groningcn. 
De heer H . M. van Mccuwcn , Rnuwcn hoffstraat 64a, 
Rotterda m, vrnngt ter ovcrname een or twee wij!jcs 
Anolis carolincnsis. 
Ons lid de heer A. Berveling. Regentessclaan 22 te 
Bussum, teleloon 02959-17648, biedt ter overname aan: 
cen kamerterrn rium op moderne smecdijzercn tafcl, 
met rotswand, groot 80 x 72 x 42 em.; prijs J 55,-. 
D e hecr L. Wijrfels vraaut ter ovcrnnm c or in rui l 
voor andere tropische A nolissen: Anolis bimacu lntus. 
Anolis gingivinus en A nol is sabanus. 
De heer S. M. H. Kuiper, Laan van Meerdervoort 315 
te Den Haag, biedt ter overname aan : I Cf Anolis 
ca rolinensis en een C halcides chalcidcs, tezamcn voor 
J 5,-. 


