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15 JAAR LACERTA 
:r was eens 

Er was eens een handvol mensen, die de moed hadden in het jaar 1941 de in Nederland 
en Belgie verspreide terrariumhouders in een spcciale vereniging samen te brengen. 
Deze gebeurtenis was de bekroning van een streven, dat eigenlijk reeds in 1933 was 
begonnen, maar in die tijd nog niet lcvensvatbaar bleek. 
Het feit dat „LACERTA" in 1951 haar tienjarig bestaan mocht herdenken, bewijst wel 
dat de zeer moeilijke oorlogsjaren en de in ander opzicht even moeilijke jaren na de 
bevrijding met goed gevolg doorstaan werden. 
En zo herdenken wij dan thans ons derde lustrum. 
Het is waard hier even bij stil te staan. 
In de jachtige wereld, waarin wij leven, is de binding aan een zinvolle vrije-tijds-
besteding bijzonder belangrijk. Hoeveel niet te meer, als dan het object van belangstelling 
de Natuur is, de omgang waarmee het geestelijk niveau der mensen verheft en het leven 
waardevoller maakt, temeer daar de verzorging van planten en dieren voor een ieder 
toegankelijk is, onafhankelijk van het bezit van geld en goed. 
„LACERTA" heeft niet alleen sinds haar bestaan op de bres gestaan voor dc bij velen 
nog hcersende vooroordelen tegen de kruipende dieren door een goede voorlichting te 
doen verdwijnen, maar metterdaad heeft zij bewezen dat het mogelijk is een aantal gelijk-
gestemden tezamen te brengen, die in de verzorging en bestudering der reptielen en 
amphibien een prachtig arbeidsveld vinden. 
En welk een enorm uitgestrekt en nog grotendeels onbekend terrein betreedt de terrarium-
houder! 
Daar zijn studieobjecten de gehele aarde bewonen (welk een uitersten liggen cr bijvoor-
beeld niet opgesloten in de woorden: tropisch regenwoud en woestijn!) heeft er in de 
loop der tijden een grote differentiatic plaats gehad in een onnoemelijk aantal vormen 
en levenswijzen, de een nog belangwekkender dan de andere. Naar waarheid kunnen wij 
zeggen dat geen andere groep van gewervelde dieren een dergelijk aantal aanpassings-
vormen heeft voortgebracht. 
Materiaal is er dus volop voor hen, die zich voor herpetologie en terrariumkunde interes-
seren. Blijft het dus zaak dat zij steeds ook een organisatie vinden, die hen in hun 
aspiraties steunt en leidt. Met andere woorden: „LACERTA" moet ook in de toekomst 
haar belangrijke taak kunnen vervullen. Deze taak wordt steeds veelomvattender. Recente 
voorbeelden zijn b.v. het ijveren van onze vereniging voor het tot stand komen van 
natuurreservaten voor onze bedreigde Nederlandse herpetofauna en het verzoek dat tot 
ons werd gericht mede te willen helpen aan de inrichting van terraria in enkele tehuizen 
voor ouden van dagen. 
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De huidige welvaart, waarin ons volk leeft, is helaas ook gekoppeld aan hoge kosten 
en prijzen, factoren die voor een vrij kleine vereniging als de onze allerminst gunstig zijn. 
Maar indien alle leden zich beijveren, de genegenheid voor hun vereniging ook door 
hun daden te tonen (wij noemen slechts het werven van nieuwe leden en het op schrift 
stellen van hun ervaringen in ons tijdschrift), dan zal . .LACERTA" ook in de toekomst 
bchouden blijven en het vertrouwen genieten van haar leden. 

W . G. V A N OYEN, voorzitter. 

J. J. Cock, 
Monnikendam 

Een zeldzame import: 
Chamaeleo fischeri Re i cheno w 

Ter inieiding wil ik graag het woord geven 
aan Tofohr en Brehm. De eerste schrijft, vrij 
vertaald: In de handel worden enkele chamae-
leonsoortcn aangeboden, waaronder in de eerste 
plaats het gewone chamaeleon (Chamaeleo 
chamaeleon D a u d i n ) , dan volgen Chamaeleo 
dilepis L e a c h en Chamaeleo basiliscus C o p e . 
Alle andere soorten, misschien Chamaeleo 
pumilis D a u d i n uitgezonderd, zijn evenwel 
hoogst zelden verkrijgbaar; zo ook Chamaeleo 
fischeri Reichenow uit Oost-Afrika, dat 
47 cm lang kan worden. In de regel gaat het 
bij deze reuzen (de grootste, Chamaclco ousta-
leti M o c q u a r d kan een meter lang worden) 
om halfwassen dieren. 
Nadat in ,,Brehm" een reeks chamaeleonsoorten 
is opgesomd, besluit men met de mededeling, 
dat er naast dc hoornlozen een aantal tropisch-
Afrikaanse en Madagaskarse, van hoorns voor-
ziene soorten voorkomen; sommige met een, 
andere met twee (zoals C. fischeri) en zelfs en-
kele met drie (o.a. C. oweni G r a y en C. jack-
soni B o u l e n g e r ) van deze kopversierselen 
zijn uitgerust. Hij geeft dan nog een uiteenzetting 
over deze ..Schnauzenfortsatze" welke verschil-
lend van structuur zijn en waarvan men de 
bedoeling tot nu toe niet schijnt te weten. 
Aangezien in 1956 de importen veel te wensen 
hebben overgelaten, als gevolg van het slechte 
weer zowel als van de politieke troebelingen, 
richtte ik mij tot de bekende dierenhandel 
..Schlangenpark Maggia" in Zwitserland, met 
het verzoek mij een prijscourant toe te zenden, 
aan welk verzoek gehoor werd gegeven. Tot 
mijn verbazing vond ik in deze prijscourant, 
behalve de namen van een zeer groot aantal 
giftige en niet-giftige slangen, van schild-
padden en talrijke amphibien, slechts enkele 
hagedissen genoemd, waaronder de zeer zelden 
gei'mporteerde Chamaeleo fisheri. 
Na een aanzienlijk tijdsverloop, het gevolg van 
talrijke misverstanden — verschcidene van de 
in de courant genoemde dieren bleken reeds 
uitverkocht te zijn — kwamen te langen leste 
toch twee van deze kameleons, ondanks de 
wel heel miserabele verpakking, in uitstekende 
conditie in mijn bezit. 
Het zijn beide mannetjes, daar elk van deze 
dieren twee hoornen draagt en de wijfjes bij 
deze soort hoornloos zi jn1) . 

Het ene exemplaar meet van kop tot en met 
staart ongeveer 30 cm, het andere is iets groter, 
zowat 35 cm. De dieren zijn dus half volwassen. 
De kleuren van deze kameleons zijn af en toe 
bijna onbeschrijflijk mooi. Bij de buik lichtgroen, 
overgaande in grasgroen, dat ook de kleur van 
de staart is. Deze kleur gaat hoger op het 
lichaam weer over in blauwachtig purper en 
zet zich voort in een tint in rose-rood, licht- of 
donkerbruin. De fotocraaf, die de dieren wilde 
fotograferen tot ze op hun mooist waren, ver-
zuchtte: ,,Kon ik maar een kleuropname maken!" 
Ook de vormen van het patroon zijn magnifiek; 
het beste nog te vergelijken met die van een 
oosters tapijt. De bizarre vorm van deze dieren, 
wclke herinneringen oproept aan prae-histo-
rische reptielen en soms — wanneer ze zich 
opblazen en de rug krommen — aan een dik 
everzwijn doen denken: voornamelijk door de 
hoorns, die wel enige gelijkenis met de slag-
tanden tonen, en de hoge rugkam, die op de 
rechtopstaande haarborstel lijkt, draagt zeer tot 
de opmcrkelijkheid van deze dieren bij. 
In tegenstclling tot mijn twee gewone kame-
leons — die ik nu al anderhalf jaar in prima 
conditie in het leven heb gehouden — zijn mijn 
fischcri's schuw en zeer vlug, zodat ik bij 
iedere manipulate aan het terrarium, waarin ik 
deze dieren in afzondering houd, terdege moet 
oppassen, dat ze er niet vandoor gaan. Ze zijn 
haast doorlopend in beweging, zelfs wanneer ik 
ze nu met dit mooie, warme najaarsweer (Sep-
tember 1956) in het buitenterrarium zet, zitten 
ze geen minuut stil. Het fotograferen van de 
beesten heeft dan ook noqal wat hoofdbrekens 
gckost. 
Een minder aangename ervaring deed ik op, 
toen ik bemerkte dat mijn beide nieuwe kame-
leons geen spinnen of vliegen wilden eten, wel 
af en toe een sprinkhaan of een paar meel-
wormen. Ook dikke, met een vitaminepreparaat 
ingesmeerde wasmotlarven worden gaarne ver-
orberd. Met kennelijk minder graagte eten ze 

1) In de soort fischeri onderschcidt men vijf onder-
soorten, waarvan er twee {Chamaeleo lischeri mat-
schiei W e r n e r en CA. multituberculatus N i e-
d e n) in beide geslachten hoorns dragen. C.I. lischeri 
R e i c h e n o w en C.l. lavetensis S t e i n d a c h -
n e r hebben alleen gehoornde mannetjes, de vijlde 
ondersoort, C.l. excubitor B a r b o u r , schijnt in het 
geheel geen hoorns te dragen. Red. 
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nu en dan de enigszins behaarde rupsen van 
het koolwitje. 
Wanneer ik mijn gewone kameleons in de hand 
neem sperren ze direct hun vervaarlijk grote 
muilen open en ik kan ze dan gemakkelijk 
wasmotlarven of pas vervelde meelwormen toe-
dienen. Gezien het resultaat, neem ik aan dat 

Chamaeleo lischeri R e i c h e n o w 

deze wijze van voedselopname geen bczwaren 
heeft. Beide exemplaren Chamaeleo fischeri 
vertikken het daarentegen om hun bek open te 
doen en daar forceren uit den boze is, weet ik 
niet goed, hoe ik er op den duur mee aan moet. 
Wel blazen ze soms, als ik ze aanraak, maar 
ze doen geen pogingen om te bijten. 
De behoefte aan drinken schijnt bij deze kame-
leons nogal groot te zijn. Ettelijke malen per 
dag bespuit ik de planten en ruiten van het 
terrarium met lauw water en steeds weer wor-
den de druppels prompt opgelikt. 
Ik ben benieuwd of ik erin zal slagen ook deze 
kameleons in het leven te houden. Eenvoudig 
lijkt dit probleem niet, temeer omdat tot nu toe 
het toepassen van dwangvoedcring onmogelijk 
is geblcken. Wellicht blijven wasmotlarven en 
pas vervelde meelwormen in de winter uitkomst 

Onlangs ben ik naar de Lemelcrberg geweest. 
Deze ,,berg" ligt in de omgeving van Ommen 
en is 79 m hoog. Ik heb er veel hagedissen 
waargenomen. De enige plantengroei op die 

geven. Het schijnt, dat men in Duitsland een 
insectenbeurs heeft, doch bij ons, helaas, zijn 
we nog niet zo v e r - ) . 
Bij mijn nieuwe aanwinst is mij nog opgevallen, 
dat deze dieren niet hetzelfde gebruik van hun 
werptong maken als de meer bekende soorten. 
Weliswaar likt Chamaeleo fischeri evenals de 

.! 

Foto: J. Nedermeyer, Amsterdam 

andere soorten de druppels water op, maar ze 
drinken even gocd uit het bakje en eten de meel-
wormen uit het voedselbakje op. 
Zou het mogelijk zijn. dat de hoorns hen in de 
weg staan? En zou dat misschien ook de reden 
zijn, waarom ze hun bek niet opensperren, wan-
neer ik ze in de hand neem? 
Het zijn prachtige terrariumdieren, die zich 
enigszins anders gedragen dan het gewone 
kameleon, wat zijn voor en tegen heeft, zoals 
hierboven is uiteengezct. Daar ze pas halfwassen 
zijn en waarschijnlijk vrij oud kunnen worden, 
hoop ik er nog lang plezier van te hebben. 

2J ,,Die Insektenborse", een tijdschrift voor insec-
tariumhouders, waarin zeer veel aanbiedingen te 
koop ol te ruil van levende insecten in alle stadia 
van ontwikkeling worden gedaan. Een uitgave van 
Alfred Kernen Verlag, Stuttgart. Red. 

plaats is struikheide; ook dopheide komt cr niet 
voor, wat van droogheid van het terrein ge-
tuigt. Toch vond ik hier zandhagedissen, zowel 
als levendbarende hagedissen en hazelwormen. 

•* -

"-, 
V 

Henk ScheHer, Zwolle 

Zi jn onze Nederlandse hagedissen wel zo op vocht igheid gesteld? 
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L. L. A. Maurenbrecher 
Bussum 

Orchideen van Nieuw-Guinea 
tet 6 foto's van de schrijver 

De ..Tijgerorchidee", Gramnialopnyi/urn scn'plum 

Nieuw-Guinea heeft een klimaat, dat bijzonder 
geschikt is voor de ontwikkeling van orchi-
deeen. De regenval is er over het algemeen 
ovcrvlocdig en zeer regelmatig vcrdecld over 
het jaar. Langs de kusten van de Vogelkop 
kan men rekenen op 2000 tot 3000 mm regen 
per jaar en in de binnenlanden is een gemid-
dclde van meer dan 4000 mm geen zeldzaam-
heid. Een uitzondering maakt het zuiden, waar 
in de omgeving van Meraukc tijdens de Austra-
lische winter een langdurige, uitgesproken droge 

Tak van de Grammatophyllum van het eiland Kofiau 

tijd hcerst. Toch valt ook hier jaarlijks nog 
tussen 1000 en 2000 mm regen1). Over het al-
gemeen heeft de lucht in Nieuw-Guinea vrijwel 
steeds de hoge vochtigheidsgraad, welke orchi-
deeen voor hun groei nodig hebben. 
Nu moet ge niet denken, dat men wandelend 
in het bos maar hoeft rond tc kijken, om er 
wondcrschonc Cattleya's, die u uit de Neder-
landse bloemenwinkels kent, tussen het groene 
gebladerte te zien prijken. Neen, zo'n orchideeen-
land is Nieuw-Guinea niet. Trouwens het stam-
land van de Cattlcya is Zuid-Amerika en ook 
daar zult u in het wild niet de uitbundige 
bloemenweelde van de Catf/cya-hybriden, die 
een kweekproduct uit onze blocmenkassen zijn, 
kunnen tcrugvinden. 
Er zijn honderden, misschien wel duizenden 
soorten orchideeen en slechts enkele daarvan 
zijn voor de leek, die uit liefhebberij orchideeen 
wil vcrzamelen, de moeite waard. Er zijn dwer-
gen onder en reuzen. Het kleinste orchidcetje 
dat ik zag, had een bulbjc niet groter dan een 
erwt en een ragfijn, flets, bleek wit blocmpje, 
dat in een morgen is uitgebloeid. Het is een 
Bulbophyllum-soort. 
Een plant van de grootste soort, de teboe- of 
reuzenorchidee, Grammatophyllum speciosum, 
zou gemakkelijk een Nederlandse binnenkamer 
vullen. Deze goliath groeit bij voorkeur in een 
vork van de takken van een ijzerhoutboom 
(Itsia sp.), hoog boven het bladerdek van de 
lagcre bomen in het oerwoud. Uit een pol, 
dicht bezet met stekelachtigc gcelwitte op-
staande luchtwortels, die de afvallende blade-
ren opvangen, komt een krans van wel twee 
meter lange, dikke stelen, die bezet zijn met 
stijve, lancetvormige bladeren. Eens per jaar 
bloeit de plant met een aantal forse bloem-
stelen, elk met een tiental dikvlczige, groen-
bruinc, zeer regelmatig gevormdc bloemen, die 
zo groot zijn als een mannenhand met uitge-
spreide vingers. Een enkele enthousiaste ver-
zamelaar neemt wel eens de moeite om zo'n 
reus naar zijn tuin te verslepen en daar doet 
hij het over het algemeen gocd. Liefst op een 
holle stronk ijzerhout. Men moet ervoor zorgen, 
dat hij op het heetst van de dag wat schaduw 
heeft; verder behoeft men er niet naar om te 
kijken. 

Elke orchideeensoort heeft in het bos zo zijn 
eigen plekje, dat men moet kennen. Aiders ver-
gaat het u als die jonge geoloog, die maanden 
lang in de bossen van Nieuw-Guinea op toernee 
was geweest en zijn nood klaagde, dat hij in al 
die tijd geen enkele orchidee had gezien. 
Zo zult u bijvoorbeeld het vooral in West-
Nieuw-Guinea veel voorkomende ,,antiloopje", 
de Dcndrobium d'albertizii of D. stratiotis, 
vooral moeten zoeken in de vloedbossen, waar 
soms kale bomen geheel bezet zijn met bossen 
J) In Nederland is de jaarlijkse hoeveelheid neerslag 
700—750 mm. Red. 
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van deze druk bloeiende planten, glinstercnd 
in de felle zon. 
Het antiloopje bloeit vrijwel het hele jaar door, 
met zes of zeven, zelden meer dan tien fijn 
gevormde, licht gele bloempjes met een licht 
blauw of lila hartje en twee lange, als een 
kurketrekker gewrongen, opstaande, groenach-
tig gele bloemblaadjes, waaraan het zijn popu-
laire naam te danken heeft. 
Als ze door de zon beschenen worden, gettren 
ze in de ochtend met een fijn parfum. In een 
vaas staan de bloemen zeer decoratief en blij-
ven lang goed. Eens zond ik een doosje met 
antiloopjes naar Nederland en daar waren ze 
weken lang een sieraad in de huiskamer. 
Een andere gast van de vloedbossen is de 
,, tijgerorchidee", Grammatophyllum scriptum. 
Gewoonlijk groeien ze enkele meters hoog in 
de vork of uit de holte in een boom, maar 
soms ziet men ze wel op rottende boomstam-
men, even boven hoogwaterpcil. De dikkc. 
vlezigc bulben of schijnknollcn, met drie tot 
vijf stevige, langwcrpige bladeren en veel ver-
takte, witte luchtwortels, die afvallende bla-
deren en stukken schors opvangen om de plant 
van een voedingsbodem te voorzien, dragen 
een forse bloemstecl met wel vijftig groene. 
bruin gevlekte, vlezige bloemen, met gegolfde 
petalen, die aan de plant wel twee maanden 
fris blijven. Als snijbloem houden ze het meestal 
niet langer dan een week uit. maar ze staan 
bijzonder mooi in een vaas. 
Op de eilanden Kofiau en Misool vond ik van 
deze soort een andere varieteit met grotere en 
grillig gevormde bloemen. Ik telde cr twee en 
zeventig aan een steel! Hij bloeit gemiddeld 
twee maal per jaar, telkens nadat er nieuwe 
bulben gevormd zijn en hij geeft twee bloem-
trossen per bulb, terwijl de andere varieteit, 
die veel in Straat Sele, op het eiland Salawati 
en langs de kust van de Vogelkop voorkomt, 
maar een bloemtros per bulb vormt. 
De tijgerorchidee is een zeer sterke plant, die 
goed tegen droogte kan. De wasachtig glan-
zende bulben bewaren een grote voorraad 
vocht. Aan het eind van een lange periode van 
droogte zijn ze geheel ingeschrompeld, om bij 
de eerste regenbui weer op te zwellen. Dc 
plant heeft veel licht nodig en kan zelfs tamelijk 
veel zonneschijn verdragen. 
Heel anders is het gesteld met een Coelogync-
soort. die alleen op zeer vochtige plaatsen 
groeit; aan de oever van rivieren bij water-
vallen en stroomversnellingen, waar fijn ver-
stoven water de lucht constant van damp vcr-
zadigd houdt. Daar staat in diepe schaduw en 
door het bladerdak groen gefiltreerd licht deze 
prachtige orchidec te bloeien met een tros 
bleek gele bloemen, als cyclamen zo groot. 
met donkerbruin hart en ongeveer vijftien bloe-
men aan een steel. Als merkwaardigheid kan 
ik u vcrtellen, dat de knoppen aan het eind 
van de bloemtros het eerst ontluiken. De oudere 
knoppen aan het begin van de steel volgen 
pas later. 

Ze zijn prachtig, maar bloeien slechts heel kort; 
in een dag of vier is het moois er al af. De 
plant heeft een tengere, spits toelopende bulb, 

met twee grote, donkergroene, stijve. elliptische 
bladeren, die dikwijls bezet zijn met blauwgrijze 
korstmossen. Ze groeien op rotsen, boomstam-
men en dood hout. Soms hangen ze in lianen. 
Van de Phalaeonopsis amabilis, de aan de In-
disch-gasten welbekendc anggrek-boelan of 

m 
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I 
Coe/ogyne-soorl van Straat Sele 

maanorchidec, komen in Nieuw-Guinea twee 
varieteiten voor, maar ze zijn betrekkelijk zeld-
zaam en moeilijk te vinden. 
De ene heeft zuiver witte bloemen van onge-
veer 10 cm doorsnee, met een geel hart; soms 
wel twintig aan een vcrtakte steel. Deze is in 
de omgeving van Sorong gevonden en wordt 
in het Fakfakse aangetroffen in pala-tuinen, 
de boscultuur van de inheemse notemuskaat. 
De tweede varieteit is kleiner en heeft niet meer 
dan drie, violet doorschijnende, witte bloemen 
op dezelfde hoogte aan een steel. Zc hebben 

f 

Dendrobium veratilolium, de ,,Hollandia-orchidee" 
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een fijn geurtje, terwijl de veelbloemige varie-
teit totaal geurloos is. Als ze uitgebloeid zijn, 
groeit de bloemsteel door, om opnieuw drie 
bloemen tc vormen. Ik kreeg deze varieteit uit 
Teminaboean, in het zuiden van de Vogelkop. 
Er is nog een derde Phalaconopcis, die wat 

Dendrobium spectabile (?) op de rotsrichel bij Mai-mai 

bladeren en groeiwijze betreft bedrieglijk veel 
op de beide eerdergenoemde vormen van 
P. amabilis lijkt. Dit plantje heeft reeds menige 
orchidcecnverzamelaar teleurgesteld, door na 
een liefderijke verzorging slechts wat nietige 
bloempjcs, niet groter dan een kopspijker, te 
produceren. 
O p open terreinen. tussen gras, varens en jong 
bos, wordt uw oog al gauw getrokken door de 
rose bloementros van de aardorchidee Spatho-
glottis plicata var. ft. linacinis. Deze komt alge-
meen voor. Varianten in wit {var. ft. albus) 

i 

\ 
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Paphiopcdilum (of Cypripedium) pracslans, 
afkomstig van Mai-mai 

en donker paarsrood (var.-mischolitzii) zijn 
zcldzamer. 
Op de schrale heuvels van Rijnauwen en Dok-5 
bij Hollandia komen ze in massa voor en bloe-
menliefhebbcrs verzamelen hier prachtige veld-
bouquetten. Papoea's, die uit de omgeving 
komen om in Hollandia inkopen te doen, pluk-
ken dikwijls ondcrweg dc orchideeen die ze 
tcgenkomen en verkopen ze aan de dames in 
de stad voor een gulden per bos. 
Het mooist bloeit dc Spathoglottis echter in de 
bergen, waar een vochtige bodem en de hoogte-
zon bloemen schcppen, die wel twee maal zo 
groot zijn als in de vlakte en veel helderder 
van kleur. Vooral de omgeving van Ajamaroe, 
het merengebied in het binnenland van de 
Vogelkop, is hierom bekend. 
In de omgeving van Hollandia vindt men op 
de rotsen en ook wel in bomen de rijkbloeiendc 
Dendrobium vcratifolium. met lichtblauwe bloe-
men, die in de volksmond de naam Hollandia-
orchidee heeft gekrcgen; in vele tuintjes tc 
Hollandia wordt hij met succes gekweekt. 
Ook ziet men er veel Dendrobium stuberi, met 
zijn goudbruine, vrolijk gekrulde bloementros, 
die bijzonder fraai is, maar wegens een te korte 
steel minder geschikt als snijbloem. 
Op de eilanden Korido en Noemfoor wordt 
een heel mooie, gele orchidec gevonden, Den-
drobium schiillcri, die men op Biak met succcs 
kweekt in gchalveerde ijzeren drums gevuld 
met koraalstenen. boombast en vermolmd hout, 
in de voile zon. Dat gaat eigenlijk alleen maar 
gocd. dank zij dc omstandighcid. dat er in Biak 
veelal een bedekte lucht is en het er vrij veel 
regent, zonder overmatig zware buien. 
De mooiste ervaring had ik in het baaiengebied 
van Kaimana, aan de zuidwestkust van Nieuw-
Guinea. Tussen het lange eiland Namatota en 
de vaste wal ligt de Koningin Sophiastraat, 
waar bij de kleine kampong Mai-mai in een 
richel van een kale rotswand rotstekeningen tc 
zien zijn van gclijke oorsprong als die uit de 
omgeving van Kokas, waarover onlangs zo'n 
mooie tentoonstelling is gehouden in het Insti-
tuut voor de Tropen te Amsterdam. Ik kwam 
daar bij Mai-mai in de maand oktober, ter 
plaatse de droge tijd, en wie schetst mijn vcr-
bazing en vreugdc, toen ik daar de kale krijt-
rotsen omzoomd zag met grote bouquetten 
witte en paarse orchideeen. Een lust voor de 
ogen; zowaar dc hangende tuinen van Semira-
mis . . . recht boven zee! 

Bij nader onderzoek bleek het een soort Dendro-
bium te zijn in drie klcurenvarieten, mogelijk 
Dendrobium spectabile. Er was een geheel witte 
bij, een geheel paarse en een met een paars 
hart en licht bruine petalen. Alle met prachtig 
gekrulde, grote bloemen, twintig tot dertig aan 
een steel en soms wel zes bloemtakken aan een 
Stengel. 
Wij hebben er enkele planten van mee aan 
boord genomen, die goed zijn overgekomen en 
in Sorong verder gekweekt. De bloemen aan 
boord mecgebracht in een lege bierfles als 
vaas, bleven ondanks de zcebries nog een 
maand fris. 
Aan de rand van de rotsrichel stonden enkele 
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bossen donkcrgroene, door de droogte inge-
schrompclde bladeren. die iets van die van 
een lclieachtige hadden. Van dichtbij bekeken 
bleken het venusschoentjes te zijn, Paphiopc-
dilum (Cypripcdium) pracstans. Ze hebben vier 
bloemen aan een steel; een licht rose muiltje 
en twee lange, donker paars gevlekte, schuin 
afhangende slippen. Een heel bijzonderc, ja 
bizarre bloem. 
Het is merkwaardig dat deze over het alge-
meen zo schaduwlievende plant daar uitbundig 
groeide tussen de barsten van een krijtrots, 
onder de geringe schaduw van enkele schrale 
struiken. De krijtwand was bovendien naar het 
westen gekeerd, zodat de zon er in dc uren 
voor zonsondergang vrijwel dwars op stond 
te blakeren. Het was er beklemmend warm. 
In de omgeving van Ajamaroe vond ik een 
vrij zeldzame orchidee, die ik ook langs de kust 
van Salawati aan de Etna-baai aantrof. Ik 
houd dc plant voor een DendVobium-soort; ik 
was niet in staat hem nader te determineren. 
Deze orchidee heeft donker paars getinte stclen 
van 50 tot 80 cm lengte, aan het uiteinde 
waarvan zes of zeven stijve, elliptische blade-

Agkistrodon (= Ancistrodon) rhodostoma. 
Met de Oelar Tanah of Bandotan, zoals zij in 
Midden-Java genoemd wordt, heb ik veel er-
varing gehad gedurende mijn jonge houtvesters-
tijd, toen we in Saradan bij Madioen woonden. 
Ons huisjc stond midden in het djatibos en het 
..leefde" er van de slangen; meermalen troffen 
we de Oelar Welang (Bungarus fasciatus) in 
onze (vrij primitieve) badkamer aan. Bijzonder 
talrijk was echter de Bandotan, die ik dan ook 
vele malen ben tegengekomen. De door de heer 
Coomans de Ruiter beschreven sprongetjes heb 
ik deze slang echter nimmer zien maken, maar 
dat is inderdaad toeval, want ze is er om be-
kend en ook Kopstein vermeldt het nadrukkelijk. 
Van meer belang is het grote aantal gevallen 
van door deze slang gebeten koelies die ik heb 
meegemaakt. Aan de grote zagerij in Saradan 
was namelijk een kloverij verbonden, waarin 
brandhout voor de spoorwegen werd aan-
gemaakt. Alle slechte stamstukken gingen naar 
de kloverij en het grootste gedeelte daarvan 
was hoi. In die holle stamstukken nu lagen 
herhaaldelijk bandotans en bij het hanteren dezer 
stukken werden inderdaad herhaaldelijk koelies 
gebeten. Slangenbeet was in de kloverij dan 
ook een wekelijks voorkomend verschijnsel. 
Hoewel er in die tijd (37 jaar geleden) nog 

ren staan. Aan een forse opstaande steel vormt 
deze plant een tiental wonderlijk bizarre bloe-
men van ongeveer 10 cm doorsnee. Het hart 
heeft een donker paars geaderd rokje, eindi-
gend in een paars gevlekte, grillig gckronkelde 
slip. De andere bloembladercn zijn smal en bij 
de jonge bloem groenig getint, jadekletirig, 
om later, als de bloem wat ouder wordt een 
goudgele tint te krijgen. De petalen hebben 
sterk gegolfde randen en zijn in de wonderlijk-
ste bochten gekronkeld. Het geheel vormt een 
uitzonderlijk mooie bloementros, die, aan de 
plant gelaten, wel langer dan een maand een 
waarachtig sieraad blijft. De plant vraagt vrij 
veel schaduw en moet tamelijk droog gehouden 
worden. 
Hiermede heb ik u kennis willen laten maken 
met enkele van de meest opvallende orchideeen-
soorten van westelijk Nieuw-Guinea. Er zijn 
er uiteraard nog veel meer en zeker bevinden 
zich daaronder nog soorten en varieteiten, die 
voor de wetenschap nog volkomen onbekend 
zijn. Nieuw-Guinea is zo'n interessant land, 
omdat er op allerlei gebied nog zo veel te 
onderzoeken valt. 

niet over slangenserum beschikt kon worden, 
kan ik mij geen enkel geval met dodelijke afloop 
herinneren, meestal genazen de gebetenen vrij 
vlot. 
Trimcrcsttrus (Lachcsis) gramincus. de Oelar 
hedjo (idjo), heb ik zeer vaak ontmoet op 
theeondernemingen in dc Preanger, waar deze 
slangen 's morgens vroeg gaarne boven op de 
sterk bedauwdc theestruiken lagen. 
Als nu dc nog slaperige plukvrouwen de thec-
blaadjcs gingen plukken, kwam het nogal eens 
voor dat ze bij ongeluk een Oelar hedjo beet-
pakten en dan werden ze natuurlijk prompt 
gebeten. De slachtoffers kregen dan flink koorts 
en een pijnlijk gezwollen hand en arm. maar 
van gevallen met dodclijke afloop heb ik per-
soonlijk nooit iets gehoord, noch heb ik die 
meegemaakt. 
Trimcrcsurus (Lachesis) puniceus, kwam veel-
vuldig voor de dag als Preanger-gebergte-bos 
gerooid werd. In 1946 ontving ik twee Trimere-
surus-excmplaren van Saleycr (bij Celebes), 
die sprekend op puniccus geleken. Ik heb die 
afgestaan aan dr. De Jong, destijds visserij-
bioloog in Makassar, maar kan mij niet meer 
herinneren of deze slangen een geografisch ras 
van puniccus waren, dan wel tot een andere 
soort behoorden. 

(Dit artikel verscheen in een andere en ongelllustreerde vorm in 
SCHAKELS, een uitgave van de Regerlngsvoorlichtlngsdlenst) 

Ir. F. J. Appelman, Den Haag 

Enkele opmerkingen naar aanleiding van de in het Aug.-Sept. nummer 
1 9 5 6 van Lacerta behandelde Indonesische gifslangen. 
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W. KousnetzoH 
Antwerpen 

Nog iets over de geluiden van onze 
kikvorsachtigen I : 
De groene waterkikker, Rana esculenta L. 

Deze grote en fraaie kikvors onderscheidt zich 
als zangcr van alle overige inheemse soorten 
door een reeks van kenmerken. Hij verschilt van 
de andere kikvorsachtigen, doordat hij over 
een individueel ..lexicon" beschikt. dat niet 
uit een, maar uit diverse „ woorden" bestaat. Dc 
stem van de groene waterkikker, die gewoonlijk 
te horen is vanaf Mei tot in dc tweede helft van 
Juli, is, zo niet de krachtigste, dan toch wel dc 
luidste van alle inlandse kikvorsachtigen. De 
waterkikker heeft een iets nazaal geluid, in 
bariton en bas. Hij is de Sjaljapin onder de 
kikvorsen. Zijn stem wordt versterkt door een 
paar witte kwaakblazen. Ik wil hier alleen de 
zang van de CJCJ behandelen. Terwijl de zang 
van alle andere soorten uit een repetitie van 
een en dezelfde klank bestaat, heeft Rana escu-
lenta in dit opzicht een stap vooruit gedaan 
op het pad van de zangkunst door het gcbruik 
van verschillende klanken en klankcombinaties, 
zoals we dat ook bij de echte zangvogels kun-
nen observeren. De zangsamenstelling van de 

over. Vervolgens gaat een derde, een vierde 
verder, waarna nummer een weer opnieuw be-
gint. Het concert van deze dieren maakt dus 
meer de indruk, of zij elkaar aanroepen, dan 
van een koor. 
Dr. Neubaur, met wie ik in briefwissefing sta. 
vertelde mij, dat de groene waterkikkers, wan-
neer zeer velen bij elkaar zijn, gelijktijdig kun-
nen zingen. Bij de Belgische exemplaren, die ik 
tot nu toe hoorde, kon ik iets dergelijks niet 
met zekerheid vaststellen. Waarschijnlijk komen 
ze hier niet in zulke grote aantallen voor. 
Het gewone geluid, dat men steeds bij groene 
kikkers hoort, is een soort droge triller van 
8—10 seconden lang. Het lijkt een beetje op 
het geluid van een electrische drilboor, wanneer 
men die in de verte hoort, dat klinkt als 
,,wrrrrr", ,,wrrrrr", ,,ui'rrrr" of eenvoudig 
„RRRRR". Het lijkt mij echter vaak, of deze 
scherp rollende rrrr-keten eindigt met ,,ri". Deze 
trillers kunnen soms eenmaal geuit worden, 
maar worden vaak ook enige malen met of 

liana esculenta L., mannetjes kwakend 

groene kikker benadert enigermate de zang van 
onze lijster (het meerdere malen achtereen her-
halen van een enkele klank of diverse klanken). 
Niettegenstaande het hoogontwikkclde ..geluids-
gevoel" — evenals de rugstreeppad en de boom-
kikker — hoort men geen gelijktijdig zingen 
wanneer zich meerdere groene kikkers bij elkaar 
bevinden. Het concert van Rana esculenta 
wordt gekarakteriseerd door het afwisselend 
zingen van verschillende „solisten". Wanneer 
een groene kikker zijn stemgeluid heeft laten 
horen, zwijgt hij en een andere neemt de zang 

Foto: H. M. C. Gerritscn, Den Haag 

zonder tussenpozen herhaald. Andere door de 
groene waterkikker uitgestoten geluiden klinken 
voor mijn eigen gehoor ongeveer als „koeor" 
(kwor), „koeok" (kwok) of ..koeoks". Hier 
klinkt „oee" als de in het Engels correct uit-
gesproken a' in de woorden „walk" of ,,call". 
Verder kan men horen: „kijor", ,,vooruit(!)", 
,,tjove", „irre", „wre", ,,khvoetj" (,,woetj'), 
,,kwakj" en ,,kjve" (de laatste drie waarschijn-
lijk van jongere geslachtsrijpe dieren) en nog 
enige andere. 
Vele geluiden hebben een scherpe „r"-klank. 
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en laten zich in diverse toonschakeringen horen. 
Ze worden tevens geproduceerd door zwem-
mende kikkers. 
Groene kikkers hebben geen speciale zanguren. 
Ze zingen zowel overdag als 's nachts. Ze 
zingen nu en dan, alsof er plotsclinge ontploffin-
gen, afgewisseld door rustpozen, ontstaan. W e 
kunnen ze zeer pathetisch gedurende enige tijd 
horen zingen, daarna zwijgen zc ineens en op 
een nieuwe ,,ontploffing" moet men vaak lang 
wachten. Over de zangcapaciteiten van Rana 
esculenta valt moeilijk iets beslissends te zeg-
gen. Het is in elk geval zo, dat, wanneer deze 
kikkers zingen, ze het met vurigc ijvcr doen. 
En hoe krachtig klinken hun stemmen! Elke 
klank wordt zonder haast en helder en fcrm 
geuit alsof hij met gouden letters diep in een 
zwarte marmerplaat wordt gegraveerd. 
De luidruchtige kikkervergaderingen maken de 
indruk alsof de dieren zich van hun talent ter-
degc bewust zijn en of ze voor een onzichtbaar 

Tijdens de vacantie in de afgelopen zomer heb 
ik een tocht door Belgie" en Luxemburg ge-
maakt, waardoor ik een prachtige gelegenheid 
had eens uit te zien naar al hetgeen voor ons, 
terrariumhouders, van belang is. Ik had het 
eigenlijk op reptielen gemunt, maar ten gevolge 
van het vrij slechte weer, heb ik er niet een 
kunnen vinden. Minder gevoelig voor de slechte 
weersomstandigheden toonden zich de bewoners 
van sloot en plas en daarvan heb ik dan ook 
geprofiteerd. 
Langs de weg van La Gileppe naar Jalhai vond 
ik een poel, waarin ik een grote hoeveelheid 
alpenwatersalamanders, kamsalamanders en 
draadstaartsalamanders aantrof. Ik had een 
ongeluk bij het scheppen van een grote kam-
salamandcr. waarbij ik alleen de bewegende 
staart in het net kreeg. Hebben ook salamanders 
een regeneratievermogen? 
Op weg van Rochefort naar La Roche kwam 
ik langs een vijvertje, waarvan de oever met 
platte stenen bezaaid was. Toen ik een ervan 
omkeerde. zag ik er een kleine vuursalamander 
onder zitten. Een diertje van ongeveer 5 cm 
lang. Nadat ik misschien nog wel honderd 
stenen van hun plaats had gehaald. telde ik de 
oogst: 4 vuursalamanders, 1 kamsalamandcr en 
2 heel kleine, pas gemetamorfoseerde exem-
plaren van dezelfde soort. 
In de omgeving van Arsdorf in Luxemburg vond 

Jammer genoeg worden beschrijvingen van 
terraria van onze leden op deze pagina's steeds 
zeldzamer, hoewel ze tot de meest gewaardeer-
de artikelen in ons blad behoren. Bent u in het 
bezit van een nog onbeschreven terrarium. dat 

auditorium een wcdstrijd tussen de afzonder-
lijke solozangers demonstreren. Deze eenvou-
dige, voor de leek weinig aangename, stemmen 
geven echter blijk van zulk een grote blijdschap 
en lcvenskracht, dat de echte natuurliefhebber ze 
met niet minder plezier beluistert dan de prach-
tige strofen van de nachtegaal. 
Tot besluit blijven mij nog enige woorden tc 
zcggen. In phonctisch opzicht. in het bijzonder 
wat betreft de zangvariaties, „modus cantandi", 
en zanggewoonten, zijn de gewone soorten uit 
Europa tot nu toe niet genoeg of zelfs geheel 
niet bestudcerd. Het is niet gcmakkelijk de 
kikkcrgeluiden na te bootsen en schriftelijk weer 
te geven, zoals dat met andere dierengeluiden 
is gcschicd. Door voor ons natuurlijke oorzaken 
moeten de meeste nabootsingen wel zeer sub-
jectief en onvoldoende blijven. Een phono-
grafische opname zou ons echter ten zeerstc 
helpen. 

ik een poel, waarin, bij mijn naderen, tientallen 
grote groene watcrkikkers in hun element 
terugdoken. Behalve deze dieren vond ik in 
het kristalheldere water dezelfde drie salaman-
dersoorten, welke ik bij Jalhai aantrof en een 
paar „dikkoppen" van wel 8 cm lengte, larven 
van de knoflookpad. 
In het weiland, waarin deze poel lag, vond ik 
onder twee zware balken de eerste vroedmees-
terpadden, die ik in de vrije natuur heb gezien. 
Ze zaten heel broederlijk naast elkaar, twee 
3 cm lange, grijsbruin gekleurde padjes, waar-
van er een donkere spikkels op de rug had. De 
ondcrzijde van het lichaam was lichtgrijs en 
donker gevlekt. 

Naschrift van de Redactie: Salamanders hebben 
een zeer groot regeneratievermogen, dat zich 
niet tot de staart alleen beperkt. Het is sala-
manders zelfs mogelijk een verloren poot te 
vervangen. Maar, en dat bedoelt de schrijver 
waarschijnlijk, zij zijn niet in staat vrijwillig 
de staart af te werpen als zij bedreigd worden. 
zoals wij dat bij hagedissen kennen. In dit geval 
is de staart bijna zeker door het net afgcstoten. 
Als het water helder genoeg is om de dieren 
te kunnen zien, kan men beter ,,vissen" met 
een worm aan een touwtje. De salamanders 
komen dan geheel gaaf naar de oppervlakte en 
het water blijft helder. 

u goed bevalt, dan kunt u de inhoud van 
Lacerta met een opstel over de bouw, inrich-
ting. beplanting en bevolking van uw bak zeer 
verrijken! 

Henk Scheffer, Zwolle 
Aantekeningen over een tocht door 
Belgie en Luxemburg 
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M. J. Klynstra-Semplonius, Leiden 

Onze Goudhamster 

In het Augustus/Septembernummer van 
„Lacerta" kon men lezen, dat de Importdienst 
een aantal Syrische goudhamsters ontving. Nu 
is een Goudhamster weliswaar geen kruipend 
dier, maar wel een terrariumdier. 
Mesocricctus auratus is een klein knaagdier, 
verwant met lemmingen en veldmuizen. Sinds 
kort kan men deze diertjes als proefdieren in 
de Iaboratoria aantreffen, waar zc door hun 
enorme vruchtbaarheid zeer in trek zijn. Na 
zeven weken zijn deze dieren volwassen en na 
een draagtijd van slechts 15 a 16 dagen kunnen 
reeds 14—22 jongen geboren worden. Rekent u 
maar uit hoeveel nakomelingen een goud-
hamsterpaartje per jaar krijgt! Voor 1930 was 
het dier in Europa vrijwel onbekend. Alle 
dieren, die er nu gefokt zijn, zijn afstamme-
lingen van een enkel paartje, dat hier ingevoerd 
werd. 
De goudhamster heeft ongeveer de grootte van 
een kleine rat. Ze heeft echter een heel klein 
staartje, schaars behaard en roze. Opvallend 
zijn haar grote wangzakken. Het voedsel, dat 
haar voorgezet wordt, wordt in deze wang-
zakken verzameld, een holletje wordt gegraven 
en de buit wordt veilig opgeborgen, om weer 
opgegraven te worden als tijden van vocdsel-
schaarste aangebroken zijn. 
Onze goudhamster is een heel gemakkelijke gast. 
Haar maaltijd bestaat uit: mais, zonnepitten, 
haver en andere graansoorten, blocmkoolstron-
ken, appels, andijvie, brood, kaas en . . . als 
speciale lekkernij: koekjes. 
Bij de terrariumhouderij is men geneigd om 
zoveel mogelijk van alle dieren een paartje te 
bezitten. Heeft u echter maar een hamster-
verblijf, stopt u er dan geen twee hamsters in; 
geen twee mannetjes, geen twee wijfjes, maar 

L. G. A. Hoevers, Den Haag 

De Diadccmslang (Coluber tyria diadema) is 
ongetwijfcld de mooiste slang, die ik ooit heb 
bezeten. Het was was een nog jong dier, dat 
door de heer Dc Rover uit India geimporteerd 
werd. De bovenzijde van het lichaam heeft een 
lichtbeige grondkleur, de onderzijde is vuilwit. 
Dc rug wordt bijna geheel fraai kastanjebruin 
gekleurd door de grote, ovale, regelmatige 
vlekken, 'n vijftigtal in een enkele rij, die tot 
op de staart retkt. Midden over de flanken 
strekt zich cenzelfde rij over de gehele lengte 
van het dier uit, maar de vlekken hierin zijn 
aanmerkelijk kleiner en hebben een Iangwer-
pige vorm. De buikschubben hebben op de 
basis, half verscholen onder de overlappende 

ook geen paartje. Een van de twee moet het 
dan beslist met de dood bekopen. Ze dulden 
namelijk geen ander in hun nabijheid, omdat er 
dan natuurlijk altijd kans bestaat, dat de ander 
het zorgvuldig verzamelde voedsel stiekum op-
ect. Wanneer men dus een nestje jongen wil 
fokken houdt men de a.s. ouders gescheiden tot 
het moment, dat het vrouwtje genegen is het 
mannetje bij haar toe te laten. Laat u ze dan 
in een grote ruimte vrij, zodat het mannetje na 
de paring kans heeft zich uit de vocten te 
maken. 
Onze hamster CT mag 's avonds altijd een uurtje 
vrij in de kamer lopen. Dat is een heel ceremo-
nieel. Het is namelijk niet aan te raden het 
beestje uit zijn hoi te halen, want een fiksc 
beet zou uw deel zijn. Wanneer hij wakker 
wordt, wordt eerst uitgebreid toilet gemaakt. 
Met tong en voorpootjes poetst hij zich helemaal 
op. Dit duurt meestal wel een uur. Is mijnheer 
klaar, dan maakt hij ons duidelijk, b.v. door met 
z'n kop het deksel van het terrarium op te 
tillen, dat hij eruit wil. Meteen rent hij dan 
naar z'n koekje, dat op een vaste plaats ligt. 
Merkwaardig is, dat hij alle veranderingen in 
de kamer direct opmerkt. 
Over het algemeen zijn de hamster CCf niet 
erg knaagziek. De Q Q echter wel. Dit is 
waarschijnlijk een soort nestelinstinkt. 
Het goudhamstcrmannetje is direct te herken-
nen aan twee reukvlekjes op zij van het lichaam. 
Laat u uw diertje ook eens in een vorstvrije 
kamer een paar weken winterslapen. Het weet 
dan, dat het niet voor niets gehamsterd heeft. 
Voer hem intussen matig met wat groente of 
fruit. Water heeft hij niet nodig, misschien 
alleen bij grote hitte. 
Veel plezier met uw goudhamster. 

rand van de voorliggende schub, een rood-
achtig bruin vlekje; dit is niet op iedere schub 
even duidelijk afgetekend en ontbreekt vaak 
geheel. De kop, die vrij stomp is, heeft een 
paar middelmatig grote ogen met een grote, 
ronde pupil. De donkere, bruinzwarte tekening 
van de kop is heel mooi; zij bestaat uit een 
donkere streep, die van de achterrand van het 
oog naar de mondhoek loopt, uit een smallere 
streep, die dwars over de kop van het ene oog 
naar het andere reikt en tenslottc uit dc kroon-
vormige vlek op de achterkop, waaraan de 
slang haar naam te danken heeft. Een soort-
gelijke vlek vinden wij bij onze inheemse gladde 
slang (Coronelta austriaca). 

Een droeve ervaring met de diadeemslang 
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Coluber tyria diadcma is een dagdier, maar 
vaak blijft hij uren lang verscholen onder dc 
boomstronk in het terrarium. Wordt hij daar 
in zijn rust gestoord, dan sist hij vcrvaarlijk: 

luid en plotseling. Het is duidelijk te horen, dat 
het dier zich vol lucht zuigt, om die met ge-
weld weg te persen; het lijkt wel een pofadder. 
Deze prachtige slang eet voornamelijk muizen, 
maar ook hagedissen worden wel geacccpteerd. 
De bij dit artikeltjc geplaatste foto, die zeld-
zaam goed geslaagd is, werd door de heer 
Becftink gemaakt tijdens de laatste maaltijd 
van het dier. De witte muis was. direct nadat 
zij in het terrarium geplaatst was, gegrcpen en 
werd zonder onregelmatigheden naar binnen-
gewerkt. Bij het naar achter drukken van dc 
prooi. barstte de slang echter van een punt 20 
cm achter de kop tot aan dc anale opening 
open! Het was wcliswaar alleen maar de oude 
hoornlaag van de opperhuid — het dier stond 
op het punt te vervellen — maar de muis was 
toch wel een beetje groot geweest; zij werd dc 
dag crop weer uitgebraakt. En toen was het 
met mijn slang gedaan. Eten kon hij niet meer, 

de toediening van vitamine en kalk, het baden 
in lauw, warm en koud water en wat ik ook 
verder ondernam, niets hielp. Het dier kreeg ont-
stoken plekken op de kop en de huid schilferde 

af, helemaal, zodat het vlees zichtbaar werd. 
W a t kan dit nu geweest zijn? Het dier was erg 
fit, toen het de muis greep en bleef ook naar 
muizen bijten, toen de ontstoken plekken op 
de kop de slang blind maakten. W a s de slechte 
vcrvelling de oorzaak? 
De Oostenrijker Eduard Reichcrt schreef over 
moeilijkheden bij vcrvelling onder meer. dat het 
vaak voorkomt, dat dc dieren hun oude huid 
maar bij stukjes en beetjes kwijtraken; meestal 
zou een lauwwarm bad helpen, maar in hard-
nekkige gevallen blijven dan soms de oog-
kapsels zitten, die er ook bij dc volgende vcr-
velling niet afkomen, zodat de dieren blind 
worden. Op suggestie van Dr. Klingelhoffer 
gebruikte hij Ungentolan oogzalf, waarmee hij 
succes had. Iedere dag smeerde hij met een 
dotje watten wat zalf op de ogen, totdat de 
vcrhoornde kapjes er af vielen. 
Ik heb geprobeerd deze Ungentolan oogzalf te 

. 
i 

Do Diadeomslann aan haar laatste maaltijd Foto: F. Beeltink, Den Haag 
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krijgen, maar bij apothekers en drogisten was 
hij onbekend. Ten einde raad kocht ik penicil-
linezalf; het gcbruik daarvan heeft geen resul-
taten opgelevcrd. 
Het is eeuwig jammer, dat ik deze uitzonderlijk 
mooie slang op zo'n manier ben kwijtgeraakt, 
temeer omdat er, voor zover ik weet, geen 
ander exemplaar meer van in Nederland aan-
wezig is. 

Naschrift van de redactie: Het gebruik van deze 
Ungentolan oogzalf werd door Dr. Klingel-
hoffer klaarblijkelijk alleen bedoeld ter ver-
krijging van een ..navcrvelling" van de ogen; 

Naar aanleiding van dc vondst van een Dambord* 
slang (Natrix tcssellata L a u r e n t i ) in Zeeland in 
1944 (het preparaat bevindl zich in de colleclie van 
het museum van het Zeeuws Genootschap der Weten-
schappen te Middeiburg), schrijft de heer P. J. H. 
van Bree in De Levende Natuur (Jrg. 59, biz. 251) 
o.a. het volgende: 
,,De vondst van een Dambordslang in Zeeland is 
merkwaardig, Zoals uit het bovenstaandc blijkt, is 
het dier ver buiten zijn normale verspreidingsgebied 
gevangen. Zouden er meer slangen van dezelfde soort 
voorkomen op Walcheren? Voor zover wij weten 
zeker niet, al is Zeeland wat amphibien en reptielen 
betreft nog niet zo gocd bestudeerd. Is het dier 
meegekomen met een Duitse transportlrein via de 
Sloedam tijdens de bezetting? Of is het dier ont-
snapt uit een terrarium, of bewust vrijgelaten? Alle-
maal vragen waarop ik het antwoord niet kan geven. 
Wel roert het vinden van deze slang een probleem 
aan, dat het laatste ticntat jaren langzamerhand om 
een oplossing vraagt. Het is bekend dat de fauna 
der koudbloedige gewervclde dieren in ons land aan 
het verarmen is. Er worden allerlei maatregelen 
genomen om bepaalde soorten voor uitroeiing te 
behoeden, zoals het scheppen van een klein natuur-
reservaatje voor vroedmeesterpadden (Alytes obsletri-
cans L a u r e n t i ) kortgeleden in Zuid-Limburg. Ver-
dere pogingen tot bescherming van de laatste vuur-
salamanders (Salamandra salamandra L i n n e ) en 
muurhagedissen (Lacerta muralis L a u r e n t i ) in ons 
land. 

Anderzijds zijn er mensen en instanties, die proberen 
om onze fauna te verrijken met vreemde clemcnlen. 
Zo zijn in de omgeving van Eindhoven hondsvissen 
[Umbra sp) en Amerikaanse zonnebaarzen uitgezet 
(fam. Centrarchidae). En naar men mij verteld heeft 
moet het mogelijk zijn om in do omgeving van Den 
Haag Amerikaanse dwergmeervallen {Amciurus nebu-
losus L e s e u e r) te vangen. 
Ik vind het streven tot faunaverrijking bedenkelijk, 
en, wanneer het soorten betreft die in onze nabuur-
janden voorkomen, zeer bedenkelijk. Het importeren 
en vrijlaten van dieren uit het buitenland kan leiden 
lot verstoring van het biologisch evenwicht. Ik hoef 
hierbij het klassieke voorbeeld van de konijnen in 
Australie maar te noemen, en te wijzen op de strijd 
die men nu levert om de muskusrat buiten onze 
fandsgrenzen te houden. 
Een tweede onaangenaamheid is, dat het buiten-
gewoon moeilijk wordt om te achterhalen of een 
bepaald dier, gevonden in ons land, inheems is of 
niet. Enige voorbeelden ter toelichting: Het vinden 
van een Aligatorschildpad [Chelydra serpentina (L.) ) 
in Friesland (D.L.N., jrg. 55, nr. 3) is gemakkelijk te 
verklaren. In dit geval is het zeker, dal het een los-
gelaten of ontsnapt dier is. Bijna even zeker zijn we 
bij het geval van de vangst van een smaragdhagedis 
(Lacerta viridis L a u r e n t i ) in Domburg in 1929 

de schrijver van dit artikel had zowel met een 
slechte vcrvelling — ook van de ogen — tc 
maken als met het ontstaan van wonde plek-
ken, een mogelijk gevolg van het eerste; een 
combinatie in elk geval waartcgen de penicil-
linczalf, en waarschijnlijk ook het Ungentolan, 
niet opgewassen is. Omdat het vrijwel uitge-
sloten is om zonder een diagnose te stellen 
het juiste geneesmiddel te kunnen kiczen, is het 
in een geval als dit wel het beste om patient 
of de stoffelijke resten ervan op te zenden aan 
de Sectiedienst te Amsterdam; daar kan de af-
wijking worden bestudeerd en een therapic wor-
den gevonden, zodat verdere sterfgcvallen voor-
komen kunnen worden. 

(mondclinge mededeling van P. J. van der Feen). 
Maar veel moeilijker wordt het, wanneer er moeras-
schildpadden (£mys orbicularis L.) gevangen worden. 
Deze dieren hebben een groot verspreidingsgebied 
gchad, tot in Zuid*Zwedcn toe. Momentecl schijnt 
Nederland, in hot bijzonder Zuid-Limburg, de noord-
westgrons te zijn van het gebied, waarin het dier 
voorkomt. Met het toenemen van de terrariumliefheb-
berij, vooral in de laatste 25 jaar, is het dubieus ge-
worden of een gevangen moerasschildpad, zelfs in 
Zuid-Limburg, een inheems dier, dan we] een ont-
snapt of uitgezet exemplaar is. Naar Wermuth ver-
meldt, bestaat in Duitsland tegenwoordig dezelfde 
moeilijkheid ten aanzien van deze soort. 
In het museum te Middelburg staal een pot met een 
ringslang er in, gevangen in die stad. Gelukkig staat 
cr op het etiket, dat het een ontsnapt exemplaar is. 
Voor zover wij momentecl weten, komt de ringslang 
in Zeeland niet voor. Zou de bovengenoemde ver-
melding er niet bij staan, dan zouden wij kunnen 
twijfelen. 
Ik heb de vangst van Natrix tessellala in 1944 juist 
daarom zo uitvoerig gememoreerd, omdat deze vangst 
uiteindelijk ook een mooi voorbeeld is van het hier-
boven besprokene. Ik hoop dat de lezers, welke goede 
bedoelingen zij ook hebben, er niet toe overgaan 
dieren los te laten op plaatsen, waar ze van nature 
niet voorkomen. En zo dat reeds geschied mocht zijn, 
dat ze dan een van de twee grote zoologische musea 
in ons land, Leiden of Amsterdam, in kennis stellen 
van hun daad, de diersoort en de plaats." 
Naschrift: De N.V.H.T. LACERTA wil speciale aan-
dacht vestigen op het door de heer Van Bree aan 
het slot van zijn artikel gedane verzoek. Wij dienen 
ons wel bewust le zijn, dat het bewaren van dc 
originele Nederlandse fauna in ons land van groot 
wetenschappelijk belang is, afgezicn nog van de rest. 
Als wij niet meer in staat zijn met zekerheid te zeggen 
dat een hier gevangen dier inheems is of niet, wor-
den subticle detailstudics aan het dier onmogclijk, 
wat ons langzaam groei end inzicht op hot stuk van 
gebieden, die een biologische eenheid vormen, bij-
voorbeeld, lelijk zou kunnen verdu ist eren. Het is 
daarom, dat wij or met nadruk op willen wijzen, dat 
net ,,op peil brengen" van populaties van met uit-
roeiing bedreigde diersoorten, met buitenlands mate-
riaal gehcel verkeerd is. 

Afgezien van een zo roofzuchtig dier als Chelydra 
serpentina misschien, lijkt het niet erg waarschijnlijk, 
dat de introductie en de vestiging van een geheel 
vreemde amphibien- of reptielensoort in ons land, 
een verstoring van het biologisch evenwicht zal ver-
oorzaken, Het is echter wel zeer goed mogelijk, dat 
dit ten koste zal gaan van een inheemse soort. Ge-
lukkig zijn echter de meeste immigranten na een of 
twee winters weer vcrdwenen. 
De enigc manier om schaars vertegenwoordigde soor-
ten te bchouden is: De dieren ongemoeid laten 

Een wenlc voor de Nederlandse terrariumhouders 
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Bescherming van krokodillen zeer gewenst. 
Van een viertal zeer eminenlc geleerden is onlangs 
een geschrift uitgegaan met het doel de aandacht te 
vestigen op de dringende noodzaak van algehele be-
scherming van krokodillen op de gehele wereld. 
Deze merkwaardige reptielen, die een relict vormen 
van een diergroep die haar hoogtepunt bcreikte toen 
dinosauriers en vliegende reptielen de aarde bewoon-
den, bieden ons in hun anatomic bclangrijke aan-
wrjzingen bij de studic van de ontwikkclingsgeschie-
denis van de hogerc gewervelde dieren, terwijl hun 
huidige verspreiding over het aardoppervlak een 
duidelijk licht werpt op het bestaan van landbruggcn 
tussen de cantinenten in het verleden. 
Ongelukkigerwijze leveren juist deze dieren het best 
betaalde leder. Mel de moderne vuurwapenen is de 
jacht op krokodillen niets moeilijker of gevaarlijker 
dan die op eenden ol fazanten; omstandigheden, die 
leiden tot een totale uitroeiing van de grote reptielen. 
Slaagt een krokodil erin zich zolang aan het moor-
dend vuur van de sport- of berocpsjagers te ontlrck-
ken, dat hij zich tot een voor mensen gevaarlijk dier 
kan ontwikkelen, dan volgt een massale krokodillen-
verdelging, waaraan soms dc listi-cr gcworden boos-
doener zelf nog ontkomt. De vernietiging van broed-
plaatsen door vegetatieverandcring en walervervuiling 
is mede aansprakelijk voor het snelle afnemen van 
hel aantal nog in het wild levende krokodillen. 
In Centraal-Amerika en Zuid-Azie, waar in de lcder-
handel, 20 tot 30 jaar geleden huiden van 10 tot 12 
voet lengte geen zeldzaamheid waren, vindt men nu 
zelden huiden, die groter dan de helft daarvan zijn. 
Op Ceylon, waar de dieren hooldzakelijk in water-
reservoirs leven, die in de loop van het jaar vrijwel 
geheel droog komen, vormen de krokodillen een 
yemakkelijke prooi voor de huidenjagers. Het aantal 
dieren, dat er nu nog voorkomt, wordt geschat op 
enkele percenten van het aantal dat er omstreeks 
1915 teefde. Toen, als de beesten zich bij verontrus-
ting en masse te water begaven, leek het alsof dc 
hele oever in de diepte gleed. Tegenwoordig ziet 
men zo nu en dan een enkel exemplaar de grote 
vijvers doorkruisen. In Palestina zijn de krokodillen 
uitgeroeid; op Mauritus kent men al lang geen ,,pant-
serhagedisscn" meer; in Zuid-Afrika zijn de dieren 
eveneens geheel vcrdwenen, en ook in grote delen van 

Bij gelegenheid van de vijftiende verjaardag van 
onze vereniging heeft het Bestuur prof. Mertens 
verzocht het erclidmaatschap van Lacerta tc 
aanvaarden. Dr. Mertens schreef in zijn ant-
woord o.m. het volgende: ,,De mij op deze wijze 
betoonde waardering voor mijn werk betekent 
voor mij een buitengewone eer, en met vreugde 
aanvaard ik het mij aangeboden erelidmaatschap 
van de vereniging ,.Lacerta", die ik bijzonder 
hoogacht. Ik verzoek U mijn grote erkentelijk-
hcid voor deze huldiging aan de leden van Uw 
vereniging over tc brengen. Ik hoop, dat wij ons 
ook in den vervolge over een harmonischc 
samenwerking, die ook onze mooie liefhebberij 
zeer ten goede zal komen, zullen kunnen ver-
hcugen." 
Professor dr. Robert Mertens, die ongetwijfcld 
een der meest verdienstelijke herpetologen is 
die wij ooit hebben gekend, kan aanspraak 
maken op onze hulde voor zijn buitengewoon 
knappe studies op oecologisch gebied vooral, 
die voor ons zeer belangwekkend zijn. Dr. Mer-

Oost-Afrika, waar de reptielen zich hebben terug-
getrokken in vcrafgelegen meren en rivieren. In hun 
eigen land zijn krokodillen bijna even zeldzaam ge-
worden als zij in Europa zijn. 
In verband met deze onheilspellende ontwikkeling 
dringen de vier grote herpetologen — Dr. Paul E. P. 
Deraniyagala van het Nationaal Museum van Ceylon, 
Prof. Dr. Robert Mertens van het Senckenberg-Museum 
te Frankfurt am Main, Dr. F. von Medem van de 
Nationale Universiteit van Bogota en Dr. Heinz Wer-
muth van het Zoologisch Museum te Berlijn — er bij 
de ,,International Union for the Protection of Nature" 
op aan een intcrnationaal orgaan tc vormen, dat zich 
in U.N.O.-verband met de bescherming der krokodil-
len kan beiasten. Als eerste slap in die richting 
wordt het nemen van de volgende maatregelen voor-
gesteld: 
1. De bevolking met behulp van propaganda duidelijk 
te maken, dat krokodillen betrekkelijk ongevaarlijk 
zijn, indien de door hen bewoonde gebieden onder 
controle blijven; 
2. Het inrichten van speciale krokodillen rescrv aten; 
3. Bepaalde oever- en kustgebieden als broedplaatsen 
van krokodillen te beschermen waar dit nodig is; 
4. De jacht op en vangst van krokodillen door belas-
ting te beperken; 
5. Het doden van krokodillen in hun voortplantings-
tijd strafbaar le stellen; 
6. Het vernictigen van cicren en nesten van kroko-
dillen te verbieden; 
7. Een minimumlengte le bepalen, onder welke een 
krokodil noch gevangen, noch gedood mag worden; 
8. De uitvoer van krokodillcnhuiden en bewerkt kro-
kodillenleer in ieder land, waarin krokodillen voor-
komen, aan controle te onderwerpen; 
9. De samenwerking van douane-autorileiten en over-
heidsinstellingen voor de jacht te bevorderen; 
10. De krokodilleerIndustrie lot krokodilfokkerijen te 
beperken — in werkelijkheid zijn veel huiden alkom-
stig van in het wild geschoten dieren, al wordt ook 
aangegeven, dat de huiden van een fokkerij afkomstig 
zijn; 
11. Een verbod tot verhandelen van reissouvenirs in 
de vorm van geprepareerde of opgezette jonge kroko-
dillen. 

tens heeft de goede gewoonte de resultaten van 
een studiereis in meer dan een werk te publi-
ceren; een algemene wetenschappelijkc bcschou-
wing, die voor een groot gedeelte voor terra-
riumhouders weinig toegankelijk is, dan komen 
detailstudies en tenslotte een reisverslag, dat 
tot het beste en meest leerzame behoort wat een 
terrariumvriend kan lezen. Het is voor het 
grootste gedeelte gebasccrd op observaties aan 
levende dieren — die dr. Mertens, na zijn terug-
keer in Frankfurt am Main, in terraria blijft 
gadeslaan. Deze intercsse voor het levende dier 
maakt hem een zo uitzonderlijk en voor ons zo 
belangwekkend gelecrde. 
Onzc vereniging heeft steeds een prettig contact 
met prof. Mertens onderhouden; onze biblio-
theek telt vele van zijn werken, die ons door 
de schrijver werden geschonken. De versteviging 
van de band tussen deze grote Duitse terrarium-
houder en Lacerta zal ons werk bevorderen en 
stemt tot vreugde. 

L. W . 

Prof. Dr. Roberi Mertens 

Erelid van Lacerta 
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Wat Lacerta haar leden biedt 
Ten behoeve van de vele nieuwe leden van onze 
vereniging geven wij hieronder een lijst van de ver-
schillende diensten, waarover Lacerta beschikt en 
waarvan de leden steeds gebruik kunnen maken: 

Bibliotheek en inlichtingendienst 
Beide diensten worden 
beheerd door dc heer 
A. T. Reijst, Hoog-
straat 47, Koog aan de 
Zaan, Tel. 02980-83123. 
Onzc boekertj bevat 
thans meer dan 400 
werken. Na storting 
van een waarborgsom 
kunnen, tegen vergoe-
ding van portokoslen, 
boeken ter inzage wor-
den gevraagd. De uit-

Icentermijn, een maand, kan eventueel door de 
bibliothecaris worden verlengd. 

Technische terrariumdienst 
Beheerder van deze 
dienst is de heer J. 
Riedijk, Jacob Catslaan 
no. 55, Zeist. 
De Technische dienst 
beschikt o.a. over een 
vijftal bouwtekeningen 
voor verschillende ter-
rarium typen, welke U 
tegen vergoeding van 
slechts / 1,50 per teke-
ning met toclichting 
worden toegezonden. 
Bcstelling uitsluitend 
per postwissel. 

Herpeto-geogralische dienst 

^ -* Documentatiedienst voor 
het verzamelen van ge-
gevens over de geo-
grafische verspreiding 
van reptielen en am-
phibien in Nederland. 
Correspondentie, deze 
dienst betreffende, te 
richlcn aan de heer 
D. P. van Wijk, Amers-
foortsestraatweg 45, 
Bussum. 
Op aanvrage zendt deze 
dienst U franco en gra-
tis speciaal gedrukte 

kaarten toe, waarop de gegevens over vondsten van 
kruipende dieren kunnen worden ingevuld. 
De resultaten van het werk van de Herpetogeogra-
fische Dienst worden gepubliceerd in de vorm van 
verslagen, die Lacerta tot ver in het buitenland een 
goede naam hebben bezorgd. 
Sommige gedeelten van ons land zijn herpetologisch 
nog niet onderzocht; werkt alien mede om dit werk 
le voltooien. 

Sectiedienst 
De beheerder van de 
Sectiedienst, de heer J. 
Bovenkerk Jr., Zaan-
straat 59 III, Amster-
dam-C, verricht secties 
op gestorven terrarium-
dieren om de doods-
oorzaak vast tc stellen. 
Objeclen voor scctie 
worden, gedrenkt in 
formaline, met twee 
postzegels van 10 ct 

en een spcciaal ontworpen sectieformulier naar de 
heer Bovenkerk verzonden. Blanco formulieren aan 
bovengenoemd adres aanvragen. 
Voor een goede verzorging van onze dieren is deze 
dienst van belang. Kennis van de doodsoorzaak voor-
komt vaak verdere sterfgevallen. 

Importdienst 

LRZR£>L 

Dc Importdienst wordt 
gelcid door dc heer A. 
D. de Leeuw, Larense-
straat 125, Hilversum. 
Van deze dienst kun-
nen de leden terra-
riumdieren betrekken 
tegen prijzen ver be-
neden de normale. 
Over de activileiten 
van deze dienst wor-
den dc leden door mid-
del van circulates in-
gelicht. 

Collectief doen inbinden van het blad 
Na het verschijnen van 
de index kan men tel-
ken jare door bemid-
deling van de bibliothe-
caris, de heer A. T. 
Reijst, Hoogstraat 47, 
Koog aan de Zaan, zijn 
afleveringen van ons 
blad laten inbinden. 
Het is mogelijk meer 

C s if > / —-v-T^Sî ' U ^ a n ^ n j a a r 9 a n g in een 
fc-^y ^ "^^J^-^3 band te doen opnemen. 

' i ® ^S^r-^^ Do kosten van het bin-
den bedragen / 2,75, 
plus / 0,50 per jaar-
gang; voor een jaar-

gang dus / 3,25, voor twee jaargangen in een band 
/ 3,75, voor drie / 4,25, enz. Het maximum is vijf 
jaargangen, 
Voordat U het tijdschrift ter inbinding opzendt, moet 
U wel terdege nazien of de nummers op de juiste 
volgorde liggen en geen afleveringen ontbreken. 
Leden, die zich graag complete jaargangen willen 
aanschalfen van voor het tijdstip waarop zij als lid 
toetraden, kunnen in sommige gevallen bij de heer 
Reijst terecht. De prijs van een complete, niet in-
gebonden jaargang bedraagt / 5,—. 

Werkgroep Amsterdam 
Op 23 november hield de Werkgroep een bijeenkomst 
in de Grote CoIIegezaal van het Zoologisch Labora-
torium aan de Plantage Doklaan. Dc avond — waarop 
men maar liefst ruim 1G0 bezoekers telde! —• werd 
gewijd aan de vertoning van een aantal films, welke 
door de heer Van den Berg uitstekend werden in-
geleid. De onderwerpen, welke door deze films wer-
den behandeld, waren nogal uiteenlopend; allereerst 
Eencelligen en Celdeling, vervolgens een zeer goede 
film over de Vleesvlieg en de Bijen, en tenslotte een 
knap verfilmde studie over de paring bij staartloze 

amphibien. Deze avond stond op een zeer hoog peil, 
zoals vooral door de aanwezige niet-leden werd op-
gemerkt; leerlingen van middelbare scholen en be-
stuursleden van aquariumhoudersverenigingen. De bij-
eenkomst werd beslotcn met een woord van dank, 
dat de heer Reijst aan dc leiders van de Werkgroep 
richtte. 
Het secretariaat van de Werkgroep Amsterdam is 
gcvestigd bij de heer J. J. Brehm, Jozef Israels-
kade 60 II, Amsterdam-Z. 
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Gegevens over het terrar ium van onze leden 
Hierbij openen wij een rubriek die ten doel heeft het contact, in het bijzonder het ruilverkeer, tussen 
onze leden onderling te bevorderen. Daarin noemen wij de soorten terrariumdieren waarnaar de belang-
stelling van de leden uitgaat, met vcrmelding, indien bekend, van de typen van terraria. 
In deze rubriek zullen voorlopig slechts die leden worden opgenomen, die daarvoor de gegevens hebben 
verstrekt hctzij naar aanleiding van onze bekendmaking van onlangs, helzij middels een duidelijke om-
schrijving op het aanmeldingsformulier. 
Een puzzle was welke volgorde van publicercn te kiezen. De ruimte laat niet toe om alle leden in een 
nummer te vermelden. Wij doen dit daarom streeksgewijze. 
Het is noodzakelijk gebleken dc wijze van inrichting en beplanting van hel terrarium op cenvoudige wijze 
aan te geven. Wij hebben daarvoor een lettercode gekozen als volgt: 
A Vcrwarmd, vrij droog terrarium, het z.g. Woestijnterrarium. 
B Verwarmd, vochtig terrarium, dat — niet helemaal juist — gewoonlijk ,.Oerwoudterrarium" genoemd 

wordt. 
C On verwarmd, tamelijk droog terrarium, duin- of heideterrarium. 
D On verwarmd, vochtig terrarium. 
E Rotsterrarlum 
F Aqua-terrarium. 
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Het Bestuur van de Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie in het district Zuid-Holland, Zuid, heeft 
een circulaire doen rondgaan om de aandacht te ves-
tigen op haar grote, welgemotivcerde bezorgdheid 
over de toekomst van het zuidelijk deel van de ,,rand-
stad Holland", wat natuur- en recreaticgebied aan-
gaat. De drcigende algehele inpoldering van de Bra-
bantse Biesbosch, de ptannen tot industrialisatie van 
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Door het oog 

L A C E R T A heeft een kleine crisis doors taan , 
die het gevolg w a s v a n een vrijwel geheel ont-
breken v a n vri je tijd bij d e redacteur , tijdens 
diens verblijf in D e n H a a g . 
O n s maan d b l ad L A C E R T A kon d a a r d o o r niet 
o p tijd verschi jnen; het redigcren e rvan is een 
t aak die in vrije tijd moct w o r d e n verr icht . 
U heeft recht o p deze ve rk la r ing , dc verk lar ing 

het natuurreservaat ,,De Beer" en van de ,,Scheel-
hoek" en het voorstel tot aanleg van een weg door 
de duinen op Voorne zijn in hoge mate ajarmerend. 
Wij zijn het met dc N.J.N, eens, dat wij kost wat kost 
moeten zien te bchouden wat wij aan natuurreservaten 
rijk zijn en geven derhalve gaarne gehoor aan haar 
verzoek dc inhoud van haar circulaire in ons blad 
te publicercn. 

Vraag en aanbod, ruilrubriek 
De secretaris van de Werkgroep Amsterdam, de heer 
J. J. Brehm, Jozef Israelskade 60 II, Amsterdam-Zuid, 
bericht, dat de Werkgroep beschikt over een aantal 
overcomplete exemplaren Anolis carolinensis, welke 
de leden van de vereniging tegen een vergoeding 
van / 3,55 per stuk kunnen overnemen. 

Ons lid de heer J. Bovenkerk Jr., Zaanstraat 59, 
Amsterdam-C, vraagt wie hem kan helpen aan kleine 
aquaria, mctalen aquariumgcraamlcn en volgiasbakjes. 
Zoekt tevens exemplaren Xenopus laevis. 

Van de bibliothecaris 
De heer A. T. Reijst, Hoogstraat 47, Koog aan de 
Zaan, die de beheerder is van de bibliotheek van 
Lacerta en tevens de inlichtingendienst verzorgt, be-
richt dat hij thans ook telefonisch te bereiken is 
onder nummer 83123 van het net Zaandam (kengetal 
02980). 

Van het bestuur 
Zoals reeds aangekondigd in onze circulaire van 
l-12-'56, is het Bestuur van LACERTA thans uitgebreid 
met twee leden, ccn tweede sccretaresse en een 
commissaris. 
Wij heten mevrouw M. J. Klynstra-Semplonius 
(Marienpoelstraat 41, Leiden) en de heer A. D. de 
Leeuw (Larenseweg 152, Hilversum) hierbij van harte 
welkom. 

Rectificatie 
In het artikel van ons Lid Steltler over Hyperolius 
melanoleucus op pagina 91 van de vorige jaargang, 
staat te lezen, dat deze kleine kikkers maar 4 mm 
lang zijn. Eon foutieve voorstcUing van zaken; de 
juiste maat bedraagt 4 centimeter. 

van de naald! 

voor het on t s t aan v a n een s i tuat ie , die v o o r 
u en voo r ons even o n a a n g e n a a m is. 
D e redact ie v a n o n s b lad is t e ruggeb rach t n a a r 
' s -Her togenbosch , zoals op de kop reeds is 
a a n g e g e v e n . D e toekomst ziet er w e e r wa t 
gunst iger uit; de aanzienli jke ach te r s t and zal 
eind februari zijn ingehaa ld . 
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