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Lacerta Nieuws
PERIODIEKE UITGAVE
VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING
VAN TERRARIUMHOUDERS ..LACERTA"

Correspondence en vragen te zenden aan den secretaris aer vereenlging:
J. Th. ter Horst. Vier Heemskinderenstraat 159, Den Haag.

Bespreking tijdschriften.
,.De Levendc Natuur". Januari 1944. Voor insectariumliefhebbcrs van belang het artikcl 

,,Winterinsecten" van J. Wilcke.

lets over bouw en inrichting van een formicarium
door W. G. van Oijen, Oostcrbeck. (Met teekeningen van den schrijver.)

Onder een formicarium verstaan wij een soort insectarium, en wel speciaal voor mieren 
(formica == mieren). Reeds lang zijn, ter bestudeering van het merkwaardige leven der mieren. 
ailerlei formicaria in omloop gebracht, waaronder zeer fraaie en luxueuze. welke cchter door 
de tegenwoordige materiaalschaarschte niet meer vervaardigd kunnen worden. Daarom en ook

omdat gebleken is, dat de meeste 
terrariumliefhebbers niet in het be- 
zit zijn van een dergelijk kunst- 
matig mierennest, wil ik mij be- 
perken tot een eenvoudig, zelf te 
vervaardigen, maar toch zeerdoel- 
treffend formicarium, het z.g.n. 
samengestelde glasnest van Was- 
mann, den beroemden ,,mieren- 
pater".

Om de inrichting ervan te be- 
grijpen, moet men zich kunnen 
voorstellen, hoe een mierennest er 
uit ziet in de vrije natuur, want 
daarvan is het nest van Wasmann 
een getrouwe nabootsing. Een 
natuurlijk mierennest bestaat ge- 
woonlijk uit twee hoofddeelen :

I. Een onderaardsche, veelkame- 
rige, donkere woning en

Een gedeelte van dezen hoop gebruiken de mieren als ..afvalplaats ". ook wel ..mierenkerkhof" 
genoemd, omdat hier de mierenlijken en overblijfselen van prooidieren gedeponeerd worden. 
De bovenaardsche hoop is verder het uitgangspunt van strooptochten, ter bemachtiging van 
voedsel. De verklaring van het glasnest is als volgt:

Deel I (het hoofdnest( is een zeer platte kast, bestaande uit een glazen bodem, een dito 
deksel en een houten raam. Lengte en breedte zijn willekeurig, hoewel het aan te bevelen is 
het formaat 20 x 25 cm niet te overschrijden. De binnenafstand tusschen de beide glazen platen 
is ongeveer 1 cm; voor zeer groote mierensoorten kan hij eenige millimeters meer, voor kleine 
enkele minder bedragen. De tot bodem dienende glazen plaat zit stevig in het houtraam beves- 
tigd, bv. met stopverf (vgl. fig. II links) of met spijkertjes (dito rechts); de bovenste daaren- 
tegen loopt op de wijze van een schuifdeksel (vgl. fig. II links boven).
De lijsten mogen niet te zwak zijn en moeten in het midden een opening hebben (fig. I bij O). 
Zoolang men deze gaten niet gebruikt, kunnen deze door kurken stopjes of watten gesloten 
worden. Het ..hoofdnest" vertegenwoordigt het deel van het natuurlijke nest, hetwelk zich onder 
den grond bevindt. Hieruit volgt, voor zijn verdere inrichting. nog het volgende :

le. Men brengt daarin een dunne laag vochtig zand of vochtige tuinaarde, welke over den 
bodem uitgespreid moet worden en door de mieren voor het bouwen van gangen en kamers 
benut wordt.

2e. Om het nest donker te maken wordt er een zwarte lap of een stuk karton bovenop 
gelegd, welke slechts van tijd tot tijd, met het oog op waarneming, wordt weggenomen. Liet 
men zulks achterwege, dan zouden de mieren, welke in dit deel van het nest niet graag licht 
hebben, weldra de bovenste glazen plaat van binnen met aarde beplakken en zoo elke waar
neming onmogelijk maken.

Gfc G3

II. Een meer of minder groote bovenaardsche hoop.
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Op fig. I ziet men, behalve hct 
hoofdnest, nog een ..bijnest". Dit 
is op gelijke wijze ingericht als 
het hoofdnest en door een dunne 
glazen buis b (6 mm middellijn is 
voldoende in alle omstandigheden) 
daarmee verbonden. Gewoonlijk 
heeft hct bijnest iets kleiner af- 
metingen. Noodig is overigens dit 
nestdeel niet; maar de mieren 

maken er graag gebruik van, daar zij ook in de vrije natuur dikwijls meerdere. soms tamelijk 
ver uiteenliggende nesten hebben. Bovendien wordt, door de toevoeging van hct bijnest, de 
instandhouding van het hoofdnest vergemakkelijkt. Wenscht men dit laatste b.v. te reinigen. 
dan laat men het eenvoudig in het licht staan en door de zon uitdrogen; de mieren trekken zich 
dan met al hun have en goed terug in het bijnest, en nu kan men het hoofdnest wcgnemen en 
zuiveren.

Het twcede deel van het nest stelt de bovengrondsche hoop voor, welke zich meestal bij een 
natuurlijk mierennest bevindt. Bij het kunstmest bestaat hij uit drie flesschen (fig. I). De mid- 
delste flesch heet het voorncst. Het is een ruime flesch, waarvan de vorm naar willekeur 
gekozen kan worden; buik- of kolfflesschen van wit glas zijn te verkiezen, daar dezc de beelden 
van den inhoud minder verwringen. Het voornest moet door een ongeveer 6 mm wijden glazen 
buis met het hoofdnest verbonden worden (b1 in fig. I). Dit kan geschieden door een gat in 
het glas te boren terzijde van de flesch, dicht bij den bodem. Men kan natuurlijk ook een 
flesch met aan den bodem vastgesmolten buisje nemen. Alvorens het nest met mieren bevolkt 
wordt, strooit men op den bodem van het voornest een handvol ncstmatcriaal. waaruit de 
bovenaardsche hoopen der bedoelde mieren bestaan. Een brug, in den vorm van een stroohalm 
(fig. I st) dient om het opklauteren van den bodem naar de stop te vergemakkelijken. Van de 
dubbeldoorboorde kurk van het voornest leiden twee glazen buisjes b- en b:t resp. naar het 
afvalnest en het suikerwater. (A en S). Om deze nestdeelen wat bewegelijkhcid te geven, zijn 
de aanvoerbuisjes in het midden van het bovenstuk door gummibuisjes (g2 en g:l) onderbroken. 
De inrichting van het afvalnest blijkt uit de figuur. Omdat zich daarin gewoonlijk slechts 
afzonderlijke mieren ophouden, kan men hier, zonder gevaar voor het ontsnappen van nest- 
bewoners, de kurk afnemen, om lcvende of doode insecten, welke tot voedsel dienen, in het 
nest te brengen. Intusschen zij opgemerkt, dat de mieren hun huisafval niet zelden in het voor
nest, in plaats van in het afvalnest neerleggen; maar wanneer zij goed aan het formicarium 
gewend zijn, maken zij van alle deelen het juiste gebruik. In het neerdalende eind van het naar 
het suikerwater leidende buisje b;!, bevindt zich bij W een propje watten of een sponsje, waar- 
aan de mieren moeten likken. Zuigt men, nadat de glazen buis in het gevulde fleschje gezet is, 
het suikerwater tot bij W op, dan blijft het, ten gevolge van de capillariteit van het propje of 
sponsje, steeds tot op deze hoogte staan. Men mag de mieren niet onmiddellijk bij het suiker
water laten komen, omdat zij dan gevaar zouden loopen daarin te verdrinken. De opening O 
in het hoofdnest dient tot inspuiting van kleine hocveelheden water, hetwelk de binnenruimte 
van het nest steeds vochtig houdt, want een vochtige atmosfeer is een van de eerste vereischten.

Uit het voorafgaande blijkt, dat dit formicarium, zelfs in de tegenwoordige omstandigheden, 
zonder veel bezwaar aangeschaft kan worden.

. De beste tijd voor het bevolken van een formicarium is het voorjaar. De mieren zijn thans in 
hun winterslaap, waaruit zij meestal Maart of April ontwaken. Over de vangst van de mieren 
zelf, het bevolken van het kunstnest en de verschillende Nederlandsche mierensoorten, met hun 
verschillende levenswijzen, kan ik wellicht later iets in ons mooie orgaan vermelden.

Het verschaffen van levende voederdieren
door J. T li. ter Hors t.

Do publicatie in het ..Mededeelingenblad" van 15 November 1943 onzer vereeniging, over de 
oprichting van een voederdicrcncentrnle, uitgaande van ..Lacerta", heeft vele terrariumhouders 
een zucht van verlichting doen slaken.

Uit correspondentie met de V.C. blijkt voider echter. dat een groot aantal toekomstige afnemers 
van levende voederdieren geen flauw begrip er van heeft. hoe zoo'n V.C. nu eigenlijk in nonun
ion tijd moet en zal werken, en hoe deze in oorlogstUri kun functionnecren.

Men meont. dat men uit den brand is. nu er een V.C. is opgericlit; slechts inschrijvlng is noodig. 
om te zijner tijd maar een briefkaartje of briefje te sturen. waarmede toezending wordt gevraagd 
van b.v. een 100-tal regenwormen. 1/10 liter tubifex per maand, een 100-tal sprinklianen. een paar 
witte of andere muizen, enz. enz.. waarna de verlangde voederdieren prompt eenige dagen daarna 
bij den besteller arriveeren ! Niets zal minder waar blijken te zijn. Teneinde groote teleurstellin- 
gen te voorkomen moet het volgende worden medegedeeld.

Men dient ondersclieid te maken in een V.C.. werkende in een normalen tijd, en een V.C., welke 
is opgericlit en werkt in oorlogstijd. Dit laatste zal namelijk van enormen invloed blijken te zijn 
op de vlotte leveranties van diverse voederdieren. Noemen wij enkele voorbeelden.

Regenwormen zullen dikwijls moeilijk te leveren zijn. Door den totalen arbeidsinzet zijn er 
geen wormenvangers — vaak personen, die deze beziglieid uitoefenden als bijverdienste. btjv. 
gepensionneerden — beschikbaar. In vredestijd voorzien dergelijke wormenvangers de detailzaken 
regelmatig van groote hoeveelheden. ook al ten behoeve van de hengelsportliefhebbers.

W'asinotten zullen zeer moeilijk gekweekt kunnen worden. Hier gaat het in hoofdzaak om de
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benoodigde bijenraat en warmte. In normalen tijd zet men de kweekdoozen in een flink ver- 
warmde ruimte, b.v. in den kelder van een centrale verwarming, men zorgt ervoor, dat er 
voldoende bijenraat aanwezig is en de kweek gaat uiterst voorspoedig en vlot. Nu zitten wij bijna 
zonder brandstof en practisch zonder bijenraat. Vroeger gooiden de bijenhouders de door was- 
motten aangetaste bijenraat in het voorjaar weg, ja zelfs verbrandde men deze liever. momenteel 
wordt er geen stukje weggedaan. omdat de was wederom gebruikt moet worden.

Wie de V.C. dus aan bijenraat kan helpen, of een adres weet. zal ..Lacerta" en haar leden een 
grooten dienst bewijzen.

Meelwormen moeten in hoofdzaak gevoederd worden met zemelen. Waar krijgt men deze tegen- 
woordig? Haast nergens! Gevolg: groote moeilijkheden met het kweeken van meelwormen. vooral 
als dit op groote schaal geschiedt als bp een V.C. Vermoedelijk zal de V.C. voor dit ..product” 
gebruik kunnen maken van een grossier en als detaillist optreden. zoodat dan toch nog tegen 
winkelprus geleverd zou kunnen worden.

Enchytraeen (witte wornipjes) worden gekweekt in kistjes met aarde, terwijl deze kleine witte 
wormpjes gevoederd worden met stoffen, als gekookte havermout, geweekt oud brood, purge van 
bruine boonen of andere boonensoorten, enz. Momenteel eten wij deze voedingsmiddelen liever 
zelf op. Het opzetten van een groote kweek. met bijvoorbeeld een 20-tal kweekkistjes (minstens 
noodzakelijk voor een V.C.) zal dan ook vermoedelijk op niets uitloopen, wegens gebrek aan 
voldoende voeder, afgezien nog van het materiaal dat noodig; is om de kweekkisten te maken en 
dat ontbreekt. Glasplaten. om de kisten af te dekken, zijn niet te koop en zoo kunnen wij door- 
gaan. Daarom zal het aanbeveling verdienen. dat de V.C. een kleine kweek aanlegt, om daaruit 
gegadigden aan kweekporties te helpen. waarmede zij zelf een 2-tal kweekkisten kunnen aan- 
leggen.

TJit het bovenstaande volgt dus. dat bepaalde voederdieren. genoemd in het ..mededeelingen- 
blad" van 15 November 1943. z6o schaars zullen blijveir, dat zij slechts bij kleine hoeveelheden 
geleverd kunnen worden.

Dan komt punt twee, en wel het onderscheid in voederdieren. welke men het geheele jaar door 
kan vangen en leveren. en dieren, welke alleen in een bepaald seizoen of in een bepaalde periode 
gevangen en/of verzonden kunnen worden.

Laten wij de voederdieren nemen. zooals deze gespecificeerd zijn in de bewuste opgave en eens 
nagaan. welke hiervan nu kunnen worden geleverd in een bepaald seizoen of in een zekere 
periode:

Regenwormen. Allggn bij nat of vochtig weer. Rupsen. Niet in het vroege voorjaar. Vile gen. 
Niet in den winter en in het vroege voorjaar. Sprinkliancn. Alleen in den zomer en in den 
nazomer. Spinnen. Alleen in den nazomer en den herfst. ’Watersalamanders. Alleen in de periode. 
dat deze in het water vertoeven. dus voorjaar en voorzomer. Watervlooien. Niet by vriezend weer 
met toegevroren water, llagcdissen. Niet in den winter.

Van de dieren. welke zich leenen tot kweeken door de V.C. en/of betrokken kunnen worden 
bij leveranciers. welke dus practisch het geheele jaar door kunnen worden geleverd. noemen wij: 
Roodc muggenlarven, Tubifex en meelwormen (deze 3 voeders kunnen betrokken worden van 
grossiers). fiuitvliegjes. wasmotten. pissebedden. duizendpooten. muizen. ratten en marmotten. 
alsmede visschen.

Als het vriest kunnen van deze voederdieren wederom diverse soorten niet verzonden worden. 
Denk b.v. aan roode muggenlarven. tubifex en visschen. Watervlooien (Daplinia) komen niet voor 
verzending in levenden toestand door geheel het land in aanmerking.

Als derde punt wijzen wij op de moeilijkheden. ontstaan door gebrek aan verpakkingsmateriaal. 
alsmede do vervoersmoeilijkheden. Daarom zal het goed zijn, ondanks de oprichting van een V.C.. 
de eerste jaren zelf de noodige voederdieren te kweeken; hiervoor leenen zich regenworm. 
wasmot. witte muis. rat en marmot (de laatste 3 soorten voor onze slangenliefhebbers). Witte 
muizen zal de V.C. wel regelmatig kunnen leveren. omdat deze nogal weinig eischen bij de kweek.

Zien wij de bestellijsten eens na, dan blijkt bovendien een groote onkunde op het gebied van 
de voedering onzer reptielen en amphibieen. Op 18 Januari 1944 waren er bij de V.C. een 45-tal 
verlanglpstjes van leden ingekomen. Van deze 45 leden vroegen er 24 om meelwormen, 14 om 
sprinkhanen, 13 om enchytraeen. 10 om regenwormen'. 10 om tubifex. 10 om vliegen. 9 om was
motten. 7 om watervlooien, 7 om fiuitvliegjes. 6 om duizendpooten en pissebedden. 5 om 
vlinders. 3 om salamanders. 2 om kikkers, 1 om voerhagedissen, muizen. marmotten. muggen
larven. spinnen. visschen. Bekijken wij deze wenschen eens nauwkeuriger, dan zien wij. dat 
wederom de meeste terrariumhouders zich op den meelworm werpen. een momenteel zeer duur 
voederdier. waarvan de waarde voor den terrariumhouder nog maar betrekkelijk is. De meel
worm is slechts een goed voederdier voor sterke en groote reptielen en amphibieen. waarvan 
vast staat, dat hun maagzuur in staat is het sterke chitinehuidje van den meelworm in korten 
tijd te verteeren. Voor kleinere amphibieen is de meelworm af te raden. ja zelfs vaak schadelljk! 
Er zijn nog maar veel te veel terrariumhouders. die niets anders voederen dan meelwormen en 
nog eens meelwormen.

Resumeerend: de meelworm heeft den naam een goed voederdier te zijn voor terrariumdieren, 
maar is het in werkelijkheid niet.

13 leden verzochten om enchytraeen. Vermoedelijk zijn dit de houders van watersalamanders 
of zij wenschen de kleine witte- wormpjes te gebruiken voor het voederen van de larven van 
amphibieen in watervorm. Waarom hiervoor niet de veel geschikterc roode muggenlarven ge
bruikt? Inderdaad. als de larfjes heel klein zijn. zijn enchytraeen beter. maar zoodra de larven 
zoo groot zijn. dat deze een roode muggenlarve op kunnen vreten, is het raadzaam hen met dit 
uitstekende voedsel te voederen. Ook de juist gemetamorplioseerde larven (dus aan land gegaan) 
kunnen buitengewoon goed met dit voeder opgekweekt worden. Met het pincet deponeert men 
enkele muggenlarven vlak voor den kop. Deze worden met graagte gegeten. Ook grootere water
salamanders zijn er dol op. Voor houders van deze salamanders en voor hen, die dus klein 
ampliibiengoed moeten opkweeken. woonnchtig buiten de groote steden (waar men deze direct 
in de naturalienwinkels per doosje kan koopen) zijn de roode muggenlarven een niet te vervangen 
voeder. Daarom is het onbegrijpeHjk. dat er slechts 66n aanvrage binnen is gekomen. waardoor 
collectieve aankoop vermoedelijk niet mogelijk is. Zelf heb ik in de laatste jaren met de 
voedering van levende roode muggenlarven vele successen bij het opkweeken van salamander- 
soorten geoogst.

Wil men tdch witte wormpjes. dan doet men het beste z$lf twee kweekkistjes aan te leggen. 
Goed aangelegde kweeken zijn reukloos, zoodat men zonder bezwaar zulk een kweek in huis 
kan houden.

Tubifex is uitsluitend te gebruiken voor voedering in het water, af en toe kan men uiterst 
kleine kluitjes vanaf het pincet aan jeugdvormen van amphibieen aanreiken. Tubifex is een 
voeder. hetwelk zeer veel zuurstof noodig heeft. waarmede men met verzending rekening dient te 
houden. Nimmer verzende men derlialve tubifex in b.v. totaal van de lucht afgesloten voor- 
werpen. zooals busjes of fleschjes met kurk of sluiting. Gewoon in liouten of sterke cartonnen



doosjes. gewikkold in wat vochtig ribcarton of iets dergelijks. Voor zell'-kweeken leent zich dit 
wormpje niet. Voor zelfvangers, woonachtig in het Oosten dcs lands, zullcn wij t.z.t. aan- 
wijzingen geven, hoe deze to vangen en te reinigen van den modder. waarvoor een tweetal 
eenvoudige oplossingen bestaan.

Sleclits 9 personen reserveerden wasmotten. Dit is al heel verwonderlijk. Vermoedelijk weten 
de nieeste terrariumhouders niet. wat voor een prima voeder de larven van do wasmot voor hen 
uitmaken. Dit voederdier kweekt bij een juiste beliandeling z6Gr snel aan. is dan als larve lever- 
baar in alle grootten. is een zacht en goed verteerbaar voederdier. geschikt voor amphibieen- 
larven. volwassen, kleine en groote terrariumdieren. aniphibieen. zoowel als reptielen. Reukloos 
in de kweek! Wordt door alle dieren met smaak gegeten. Als hoofdvoeder kan men met dit 
voeder zijn geheele liefhebberij in stand houden. Ter afwisseling moet men natuurlijk af en toe 
andere soorten voederdieren bijvoederen. Persoonlijk ben ik bevriend met een terrariumhouder 
in Belgie. een der meest bekende kweekers van Europa. die in een speciaal daarvoor gebouwde 
kas een circa 40 terraria bezat, vol met allerlei reptielen en aniphibieen. waarvan de meeste uit 
tropisch Afrika en Middel-Amerika. Zijn geheele inventaris aan dieren hield hij in stand door 
het voederen van de larven van de wasmot!

Momenteel ontbreekt ons de noodige bijenraat en ook zullen soinmige leden gcen gelegenlieid 
hebben de kweekdoosjes in een ruimte te plaatsen. waar het steeds.circa 80° C. warm is. maar 
zoodra dit weer mogelijk is. raad ik een ieder aan: leg een kweek aan met wasmottcn. Bij een 
gelukte kweek behoeft U zich verder geen zorgen meer te maken over de voedering uwer dieren. 
Het is te hopen. dat de V.C. er in slaagt voldoende bijenraat tot liaar beschikking te krijgen 
(wie helpt er mede??) en voldoende kweekdoosjes kan bemachtigen. om met grooten spoed aan 
de kweek te kunnen beginnen.

Levcnde watervlooien zijn alleen beroikbaar voor zcll'-afhalers. Verzending buiten Groot- 
Amsterdam lijkt mij momenteel niet doenlijk.

De spin is een buitengewoon goed voederdier. welke ik niet op de lijst van voederdieren aan- 
trof. Waarom niet? Slechts 66n liefhebber vroeg er om. In den nazomer en den herfst. dikwijls 
tot zeer laat in het najaar. zijn deze volop te vangen en men kan met de spinnen dikwijls de 
dieren weldoorvoed den winterslaap in sturen. Hagedissen en boomkikvorschen zijn er dol op.

Ook miste ik op de lijst de Xaakto slak, hdt voeder voor de trage landsalamanders (Salamandra 
maculosa en atra) en de Hazelworm. Ook miste ik de vliegeninaden. Met eenig overleg en kennis 
van zaken. kan men met vliegenmaden bereiken. dat men zelfs in den winter beschikt over wat 
vliegen. Als de maden ..tonnetjes”. dus poppen geworden zijn. kan men ze — als het in den 
zomer te warm is — in de ijskast deponeeren, om naar bohoefte weer op eon warmere plaats 
gezet te worden. om er vliegen uit to latcn komen.

De fruitvliegjes zijn ideale voederdieren voor zeer kleine jeugdvormen van reptielen en 
amphibieen. De Drosophila zijn onder de terrariumhouders nog te weinig bekond als voeder
dieren. anders zou er een veel grooter gebruik van worden gemaakt.

Tenslotte nog iets over de verzending der voederdieren. Over het algemeen zal dit bij kleine 
hoeveelheden als briefpost moeten en kunnen geschieden. De grootere voederdieren. als voer- 
hagedissen, kikvorschen. muizen en ratten, zullen per spoor moeten worden verzonden. omdat 
dit niet per post mag geschieden.

Pakjes. welke per post verzonden worden. moeten niet-indeukbaar zijn en een vierkanten vorm 
hebben (om wegrollen tegen te gaan). een duidelijk adres bevatten en behoorlijk gefrankeerd zijn. 
Bij voorkeur niet verzenden op een Zaterdag of een dag voor een feestdag. Zoolang de oorlog 
duurt zal men zelf de V.C. van verpnkkingsmateriaal moeten voorzien.

Wat de kosten der voederdieren betreft. men moet begrijpen. dat het hier niet gaat om liandeis- 
artikelen. waarvoor een vaste prijs per eenheid kan worden vastgesteld. Naar mate de V.C. liaar 
kosten moet maken. zal de prijs per eenheid voederdieren varieeren. Het zal dus van te voren 
nooit mogelijk zijn prijsopgave te verstrekken. zooals zoovclen gevraagd hebben. De leden moeten 
er op vertrouwen. dat zij niet zullen worden afgezet. De opzet van de V.C. is zoo mogelijk te 
leveren tegen kostenden pry's. verhoogd met een klein bedrag voor dekking van risico. porti. 
aanscliaffing kweekmateriaal. enz. Over het algemeen zal het na eenigen tijd wel mogelijk zijn 
iets b(j benadering op te geven. docli van sommige voederdieren zal het werkelijk niet mogelijk 
zijn prijs op te geven. Neem b.v. iemand die 50 vlinders bestelt. De prijs zal afhankelijk zijn 
van de aan deze vangst bestede onkosten. f

Vele leden. ook zij die geen gebruik maken van de V.C. als afnemer, zullen echter de V.C. 
en daarmede hun vereeniging. goede diensten kunnen bewijzen. Stel U voor: iemand heeft een 
stuk grasland om te spitten, vindt vele engerlingen, verzamelt deze in een pot en stuurt deze op 
naar de V.C. Wenscht alleen vergoeding van de V.C. voor do door hem gemaaktc portikosten 
en laat de rest aan de V.C. over. Deze kan dan de voederdieren weer aan een gegadigde ver- 
koopen en het batig saldo komt ten goede aan de kas van de V.C., welke zich op deze wijze kan 
uitbreiden en beter kan outilleeren.

Zoo kan het ook gaan als men een tuin omspit en daarby veel regenwormen aantreft. als men 
een mesthoop moet opruimen en vele pissebedden en duizendpooten kunnen daarbij worden ver- 
schalkt. als men in den zomer de diverse koolplanten op het volkstuintje van rupsen zuivert, 
enz. enz. Verzamelt deze en stuurt deze op!

Wij herhalen nog even, welke voederdieren zoo mogelijk leverbaar zullen zijn: watervlooien. 
enchytraefin. regenwormen. tubifex, vliegen. fruitvliegjes (drosophila), rupsen. vlinders. motten. 
wasmotten (larven). sprinkhanen, pissebedden. duizendpooten. meelwormen, hagedissen. muizen. 
ratten marmotten. visschen en salamanders, waaraan wij nog toegevoegd zouden willen zien: 
spinnen. vliegenpoppen en maden en naakte slakken. De Voederdierencentrale van ..Lacerta'' is 
gevestigd ten huize van den heer W. Post, Brederodcstraat 94 huis, Anisterduni-Wcst.

Degenen. die aan de hand van bovenstaande een verbeterde opgave van wenschen aan de 
V.C. willen insturen. worden uitgenoodigd dit omgaand te doen.

EEN VROEG VOORJAAR 1944.
Berichten uit het hooge Noorden mcldden ons eenige intcressante gegevens over het vroege 

verschijnen van reptielen. Ons lid H. N. Mulder, te Groningen, berichtte, dat op een excursie 
op 6 Februari j.l. van de N.J.N. de eerste Hazelworm (Anguis fragilis) in dit jaar gevon- 
den werd. Hij lag zich rustig te zonnen in de buurt van N o r g.

Ons lid A. N. Bulthuis te Huizum (Fr.) nam op 4 Januari j.l. in zijn buitenterrarium een 
Muurhagedis (Lacerta muralis) waar, monter en vlug, den volgenden dag weer, om 
daarna weer te verdwijnen tot 21 Januari. Op 5 Februari kwam er een Lacerta agilis $ 
te voorschijn. nog zoo vet als modder.
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