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F. B. Klynstra, Leiden: 

Gonyosoma oxycephalum (Bo ie) 

Dr. L. D. Brongersma, de bekende leidcr van naam Elaphe oxycephala dan denkt u natuur-
de Nieuw-Guinca-expeditie, was zo buitenge- lijk meteen aan dc bekende Europesc terrarium-
woon vriendelijk om schrijver dezes vorig jaar dieren zoals de Aesculaapslang, Elaphe longis-
met een jonge Gonyosoma oxycephalum sima. de Luipaardslang. Elaphe situla, de Trap-
( B o i e ) te verrassen. Nooit van gehoord. zult slang, Elaphe scalaris of aan de Vierstreep-
u zeggen. Maar als ik u vertel, dat deze slang slang, Elaphe quatorlineata. Gonyosoma oxy-
in de oude literatuur bekend staat onder de cephalum verschilt van de echtc Elaphen o.a. 
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Gonyosoma oxycephalum in het terrarium, Foto: A. v. d. Nieuwenhuizen 
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doordat zij nog een betrekkelijk goed ontwikkeld 
linker longrudiment bezit van ongeveer 10 cm 
lengte. 
Gonyosoma oxycephalum overtrcft echter alle 
leden van het geslacht Elaphe verre in schoon-
heid. Mijn exemplaar is nu ongeveer anderhalve 
meter lang, glanzend smaragdgroen. De meeste 
schubben zijn door een fijn zwart lijntje om-
zoomd, terwijl de huid tussen de schubben 
donker is, afgewisseld door stroken. waar de 
huid wit is, waardoor onduidelijlcc dwarsban-
den ontstaan. De staart is egaal bruin. De kop is 
langgerekt, zoals we dat bij echte boomslangen 
vaak zien, beige olijfkleurig met roomkleurige 
teugels en levendig goudachtige ogen. De tong 
is felblauw en beweegt zich, wanneer hij uitge-
stoken wordt in het vcrtikale vlak op en neer. 
Het dier is afkomstig van Malakka, doch komt 
ook in Indonesie voor. Aan haar opvallende 
schoonheid paart zij een ongelooflijkc elegance. 
Zo soepel beweegt deze grote slang zich door 
het terrarium, dat zij geen enkele schade aan 
de planten berokkent. Nog geen enkel blad 
heeft zij geknakt! 

Uniek is echter de manier, waarop deze slang 
haar belagers tracht te verschrikken. Zij plat 
namelijk haar keel en het voorste gedeelte 
van haar lichaam sterk af, terwijl zij zich tege-
lijkertijd schijnt op tc blazen, zodat zij wel twee 
keer zo hoog wordt en er van terzijde gezien 
als een enorm monster uitziet. W a t dc brilslang 
in de breedtc doet, doet deze slang dus in de 
hoogte. Plotseling schiet zij dan naar voren, 
echter veelal zonder meteen te bijten en het lukt 
haar vaak haar aanvallers zo op dc vlucht te 
jagen. K o p s t e i n beschrijft in zijn 'Zoologi-
schc Reis door de Tropen', 1930, zijn ervarin-
gen met deze slang, terwijl C o o m a n s d e 
R u i t e r in de 13e jaargang van Lacerta, nr. 
9/10, biz. 68 haar imponeerhouding behandelt. 
Een andere merkwaardigheid vertoont haar 
buik. Als aanpassing aan het leven in bomen 
kan zij haar buik hoi intrekken om zodoende 
meer houvast op gladde takken te vcrkrijgen. 

Een andere aanpassing aan het boomlcven in 
tropische regenwouden kunnen wij zien in haar 
wijze van drinken. Zij drinkt namelijk het liefst 
door haar kop onder de gieter te houden, onge-
veer zoals ik dit bij Draco volans heb mogen 
waarnemen (vgl. Lacerta 9/10, 17c Jaargang, 
biz. 58). Vooral direct na een maaltijd heeft zij 
een grote bchoefte aan drinken en er moet dan 
net zo lang gegoten worden totdat zij met het 
drinken stopt. Soms drinkt de slang op een 
typische wijze. Zij drukt haar neus dan tegen 
haar flank in dc een of andere binnenbocht van 
haar door de struiken geslingcrd lichaam. Dc 
kop houdt zij hierbij schuin omlaag. Op deze 
manier kan zij zowel het van haar grote platte 
kop als van haar lichaam stromend regenwater 
opslurpen. Ik geloof, dat de hierboven beschre-
ven manieren van drinken typisch zijn voor 
boomreptielen in tropische ocrwouden, waar de 
regenval enorm is en de droge perioden van 
zeer korte duur. Een eventuele zomcrslaap tij-

dens langere droge perioden zal niet onwaar-
schijnlijk zijn. 
Volgens K l i n g e l h o f f e r (Terrariumkunde. 
deel 4, biz. 117) geldt Gonyosoma oxycepha-
lum als niet goed houdbaar in een terrarium. 
Het zou mij niet verbazen als dit bleek te 
komen door een verkeerde wijze van aanbieden 
van drinkwater, want het dier stelt overigens 
zeer weinig eisen wat temperatuur. ruimte en 
voedsel betreft. 

Dreighouding Gonyosoma oxycephalum. 
Het hoogtepunt is reeds voorbij. 
Uit: Dr. P. Kopslein. 'Zoologische Reis door dc Tro-
pen', 1930. 

De bak. waarin zij nu reeds ongeveer een jaar 
leeft is 60.30.45 cm hoog. Dc temperatuur zakt 
s nachts vaak tot 15° C. Overdag, in de voile 
zon of onder een 40 Wat t s Pope theelichtlamp 
met ingebouwde spiegelrcflector stijgt de tem-
peratuur tot soms over de 30° C. Maar steeds 
is de bak goed vochtig. 
Volgens K l i n g e l h o f f e r is deze boomslang 
zo ontzettend snel. dat zij vogels zelfs in dc 
vlucht weet te bemachtigen. Ik zelf voer haar 
met witte en grijze muizen. een a twee per 
week. Voor andere medebewoners is zij de ver-
draagzaamheid zelve. Zo leeft zij samen met 
een hazelworm, een muurhagedis en een kleine 
boomslang (Boiga irregularis) uit Nieuw-Gui-
nea. De beide eersten had ik haar eens als voe-
derdieren toegedacht, maar deze liggen nu 
rustig bovenop haar te zonnebaden. 
Mogc ik dit stukje besluiten met de hoop uit te 
spreken, dat onze Importdienst moeite zal doen 
om deze prachtslang in aantal te importeren? 
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be tuv-6\v 

I. M. Kwak, Brielle 

Sinds enkele maanden is een klein buislampje 
van ongeveer 12 cm lengte in de handel, n.l. 
de TUV-6W. Waarom wordt er in Lacerta-
kringen belang in dit lampje gesteld? Zeker niet 
voor warmte of licht, dat het geeft, want bei-
den zijn te verwaarlozen. Het wattage (6 W ) 
spreekt natuurlijk direct tot de verbeelding van 
de terrariumhoudcr, omdat warmtelampen over 
het algemeen vaak de electriciteitsrekeningen 
opvoeren. Dit Philipsprodukt heeft echter als 
bijzondere eigenschap, dat het ultraviolette 
stralen uitzendt, die, zoals bekend, onontbeer-
lijk voor het welzijn van onze dieren zijn. De 
prijs van deze lamp is / 20,50. 

Over de ultraviolette stralen wil ik het nu niet 
hebben, maar ik wil u een en ander over het 
gebruik van dit lampje vertellen. want als dit 
onoordeelkundig gebeurt, kan aan de dieren 
onherstelbare schade toegebracht worden. 
Voorop wil ik stellen, dat ik dit lampje zelf nog 
maar enkele maanden gebruik en deze periode 
is zeker niet voldoende om een volledige ge-
bruiksaanwijzing te geven. 

Toen het lampje in mijn bezit kwam nam ik 
mij voor het een kwartier per dag te laten bran-
den. Tot mijn schande moet ik bekennen, dat ik 
het op zekeren dag vergat uit te doen, zodat het 
een middag en een nacht heeft gebrand. Dit kan 
gemakkelijk voorkomen, omdat het lampje bijna 
geen licht geeft. De gevolgen waren treurig: 
twee gecko's volkomen blind door een gehele 
oogontsteking en verder met brandwonden 
overdekt. Het huidje van een Lacerta lilfordi 
was zodanig ingebrand, dat het aan mijn hand 
bleef plakken toen ik hem beet pakte. Tevens 
hadden twee Anolissen kleine doch diepe brand-
plekjes opgelopen. Zelfs van twee grote sma-
ragdhagedissen was de huid licht aangedaan. 
U kunt zich voorstellen, dat ik mij bij de be-
schouwing van dit resultaat verre van plezierig 

Reeds enige tijd wordt er in de kringen der terra* 
riumhouders gesproken over de TUV - 6W ultra-
volette buislamp. Vele leden zijn hiermede aan het 
experimenteren en ofschoon de resultaten na een 
gebruik van enkele maanden nog lang niet vast zijn 
komen te staan — men weet nog niet hoe de dieren 
op de lange duur op deze lamp reageren en hoe het 
b.v. met het vermogen tot voortplanten gesteld is — 
kan het toch zijn nut hebben, dat hierover reeds 
vroegtijdig enige pubticaties verschijnen. Men blijve 
echter uiterst voorzichtig met deze lamp. 

Red. 

voelde. Na uren aan de verzorging te hebben 
besteed smaak ik thans het genoegen, dat alle 
patienten weer volkomen gezond en gaaf zijn. 
Over de wijze, waarop mijn dieren 'beter' ge-
worden zijn zal ik in een ander artikel vertellen. 
De leden, die reeds een dergelijk lampje heb-
ben of van plan zijn er een aan te schaffen zou 
ik het volgende willen aanraden: 

1. Zorg. dat de dieren minstens 30 cm van de 
lamp verwijderd blijven! 

2. Laat het lampje niet langer dan een kwar-
tier per dag branden! 

3. Als het lampje brandt zorg dan voor veel 
licht in het terrarium, b.v. zonlicht of even 
een extra lamp. De meeste hagedissen kij-
ken niet in een sterk lichtschijnsel en de pu-
pillen van gecko's zijn dan practisch ge-
sloten. 

4. Gebruik 's avonds de lamp niet! 

5. Bij die reptielen, die soms een hele tijd met 
opgeheven kop naar het licht zitten te kij-
ken dient de U.V.-lamp in de tegenoverge-
stelde richting geplaatst te worden van de 
lichtbron. 

6. Bevestig de lamp horizontaal boven de die-
ren dan ontvangen deze de grootste dosis 
ultraviolette stralen. 

7. Kijk zelf niet in de brandende lamp! 
Wanneer het terrariumzonnetje op deze wijze 
wordt gebruikt is het mijns inziens onschadelijk 
en heeft een heilzame werking op de dieren. 
Verder zou ik de lezers willen verzoeken niet 
zo maar te gaan experimenteren. Bedenk, dat 
eventuele wonden zich pas na twee dagen open-
baren. 

Opmerkelijk is nor lat de dieren zelf de heil-
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zame werking van de stralen voelen en deze 
daarom opzoeken, waarna ze zich er heerlijk 
in gaan liggen koesteren *) 
Ik wens U veel succes met deze bijzondere aan-

winst voor de terrariumhouders. Uw ervarin-
gen zie ik met belangstelling in ons tijdschrift 
vcrschijnen. 

*) Enige jarcn geleden experimenteerde Artis met 
warmtelampen, die zeer weinig licht gaven. Het 
bleek, dat de dieren in het reptielenhuis deze warm-
tebron niet opzochten. Pas toen men naast de warm-
tebron een lichttamp plaatste profiteerden de dieren 
van de warmtcstralen, aldus een mededelincj van de 

oud-Directeur van Artis, Dr. A. L. J. Sunier. Het lijkt 
ons dan ook niet aan twijfel onderhevig of de dieren 
van de heer Kwak 'zelf de heilzame werking van de 
U.V. -stralen voelen'. Het is mogelijk, dat zij op 
de iichtlamp af komen en zo profit eren van de prac-
tisch Hchtloze straling van de U.V.-lamp. Red. 

E. V. Letitre, Rijswijk (N.H.) 

Sinds enige weken ben ik in het bezit van een 
Philips TUV-6W-lamp, waar ik voorzichtig 
mee experimenteer. De bestralingsduur stelde ik 
op max. 2 uur per dag op een afstand van 40 
a 50 cm. De resultaten van de bestraling waren 
verrassend. Na twee dagen begon de Psammo-
dromus algirus-iamilxe plotseling te paren. Dit 

herhaalde zich een paar dagen later. De CJC? 
kregen fel-oranje kopjes en de 9 Q kenden 
geen rustig moment meer. De eetlust werd ook 
beter. 
Men moet met deze lamp echter heel voorzich-
tig zijn, niet alleen met de dieren. maar ook 
voor dc eigenaar in verband met de ogen. 

J. J de la Fonteijne, Maastricht: 

Een en ander over mijn groene leguanen 
Graag wil ik u iets vertellen over mijn groene 
leguanen (Iguana iguana). Zij bewonen met 
zijn vijven in gezelschap van verschillende 
agamensoorten, Ameiva's, gordelstraarthagedis-
sen, een hardoen en enkele smaragdhagedissen, 
een zeer ruim terrarium. Dit terrarium is niet be-

plant. omdat de leguanen alles wat plant is, 
tot aan de cactussen toe, opeten. De bodem be-
staat hoofdzakelijk uit zand, waardoor een ver-
warmingskabel loopt. De achter- en zijwand zijn 
van cement en om de dieren een goede klimge-
legenheid te bieden is het geheel opgebouwd 

\ 

Jonge leguaan, enkele maanden oud . 
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en een volwassen exemplaar. 

met z.g. wortelstronken. Boven de bak is een 
vcrlichtingslamp met twee warmtestralers, twee 
TL-buizen en een hoogtczonlamp. Vooral deze 
laatste is van groot belang. Overdag schom-
melt de temperatuur tussen 30 en 35° C. en 
loopt 's nachts terug tot ongeveer 20° C. 
Leguanen zijn erge zonbehoeftige dieren en 
voor de instandhouding van een goede gezond-
heid moeten zij dan ook dagelijks van het di-
recte zonlicht kunnen profitcren. Warmte alleen 
is niet voidoende. Is men niet in de gelegenheid 
het terrarium zo te plaatsen, dat het zonlicht 
er direct invalt — dus niet door het glas — dan 
moet men gebruik van een hoogtezon maken. 
Nu is het ook weer niet zo, dat men de lamp 
de gehele dag moet laten branden; een half uur 
tot een uur per dag is voidoende, nadat de die-
ren er aan gewend zijn, door in het begin een 
bcstralingsschema te volgen. De bestralingstijd 
hangt natuurlijk ook van de capacitcit van dc 
lamp af. 

Wij gebruiken een lamp van 300 Wat t , waar-
van 100 W a t t ultraviolet en 200 W a t t infra-
rood. Bij ons brandt de lamp trouwens de ge-
hele dag * ) . 
Door proeven hebben wij kunnen vaststellen. 
dat dieren, die regelmatig bestraald worden 
over het algemeen in een betere conditie verke-
ren. dan de dieren. die daarvan verstoken ble-
ven. Hun activiteit en eetlust is beter, zc 
grocien harder en de vervellingen verlopen 
regelmatigcr. De kleinstc leguaan is momentecl 
ongeveer 70 cm en de grootste een meter. Dc 
laatste acht maanden zijn ze ongeveer twee-
maal zo groot geworden. Vooral de jonge die-

ren grocien snel. Hun eetlust is groot. De vijf 
dieren eten per dag drie grote kroppen sla en 
een paar bananen. Vooral op dc bananen zijn 
ze verzot. Als wij de deur van het terrarium 
openen en wij hebben bananen in de hand, dan 
springen zij op onze armen en schouders om 
vooral maar niets te missen. De schillen trek-
ken zij zelfs uit onze handen. Ook meelwormen 
worden graag gegeten. De grootste eet met ge-
noeyen in een keer een half ons meelwormen. 
Dit is echter een dure grap, want wij betalen 
hier voor meelwormen / 2 , ^ per ons en dik-
wijls zijn ze niet te krijgen. Ze krijgen ook wel 
eens rauw vlees, maar hun lievelingskost is 
toch groente en fruit. 
Wa t mij wel opvalt is, dat onze leguanen nooit 
drinken. Ik weet niet of andere bezitters deze 
ervaringen ook hebben en ik zou het op prijs 
stellen hierover bijzonderheden tc vernemen. 
Mogelijk is. dat zij door het eten van veel fruit 
en sla voidoende vocht naar binnen krijgen. 

Ik wil hier nog aan toevoegen.dat het voeren 
van levend voedsel aan de andere hagedissen 
voor ons in de zomer geen probleem is. Mijn 
zoons vangen iedcrc dag honderden sprink-
hanen. spinnen en krekels. Ook 's winters zijn 
hier nog altijd wel plckken bij z.g. afvalstortin-
gen. waar een soort bruine krekel bij honder-
den te vangen is. 

* Vergelijkt u deze gegevens eens met die van de 
6 Watt's U.V.-lamp op pag. 19. De U.V.-lamp bij de 
heer dc la Fonteijne wordt echter gebruikt voor een 
zeer groot terrarium! 
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E.V. Letitre, Rijswijk, Z.H.: 

Een bezoek aan Ouwehands Dierenpark 

Enige jaren geleden bracht ik een bezoek aan 
Ouwehand's Dierenpark in Rhenen. Ofschoon 
het park de moeite van het bezoeken ruim-
schoots waard was viel er voor de reptielen-
liefhebber niet veel te beleven. De daar aan-
wezige reptielen werden toen vertegenwoordigd 
door enkele Natrix tessellata's, een paar muur-

hagedissen en een mooie Boa imperator. 
Dit jaar ben ik er weer eens heengetrokken en 
welk een verrassing viel mij ten deel. Het 
terrariumhuis, dat vroeger in hoofdzaak werd 
gebruikt voor het houden van vogels deed nu 
zijn naam eer aan, want er prijkten enige mooie 
terraria. 
Om u een indruk te geven welke dieren hier 
gehouden worden wil ik u de volgende noemen: 
Boa constrictor, Python scbae. Python reticu-
latus, Ptyas mucosus, Elaphe obsoleta. Anacon-
da, Iguana iguana, Ophisaurus apodus, Vara-
nus ftavenscens, Cordylus nigcr, Amphibolurus 

barbatus, Tiliqtia scinsoides, Lacerta muralis 
enz. enz. 
Het geheel is nog in opbouw, doch ik ben ervan 
overtuigd, dat de heer Lubaut, die de reptielen 
verzorgd, er in zal slagen het terrariumhuis in 
de komende tijd te verfraaien en te perfec-
tioneren. 

Jammer was het. dat een Python scbae en een 
Boa aan mondrot leden. Samen met de heer 
Lubaut hebben we de vier meter lange Python 
behandeld met een kaliumpermanganaatoplos-
sing, waarmede de bek gepenseeld werd. Hier 
kwam heel wat lichaamskracht bij te pas, want 
de python was zeer agressief. Gelukkig zou 
men via Diergaardc Blijdorp spoedig Euromy-
cine ontvangen, wat een zeer goed middel tegen 
mondrot moet zijn. 
Voor Lacertalcden, die in de buurt van Rhenen 
komen, is het zeer zeker de moeite waard een 
bezoek aan het reptielenhuis te brengen. 
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Boa constrictor constrictor, ook in Ouwehands Dierenpark te zien. Foto: P. Schelly. 
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R. de Lang, Hilversum 
Het vangen van muurhagedissen 
en gecko's aan de Riviera 

Tijdens mijn vacantie in Juan-les-Pins aan de 
Franse Riviera heb ik mij — behalve tot zon, 
zee en strand — ook bepaald tot de vangst 
van muurhagedissen (Lacerta m. muralis) en 
gecko's (Tarentola mauritanica). 
Muurhagedissen ving ik soms met een stok, 
waaraan een nylon draad van ca. 1 m. bevestigd 
was. Aan het einde van dc draad maakte ik 
een lus, die zich vanzelf sloot wanneer hij over 
de kop van een hagedis geschoven en vervol-
gcns aangetrokken werd. Deze methode heeft 
eigenlijk meer na- dan voordelen. Een voordeel 
is, dat men hagedissen kan vangen op plaatsen, 
waar men met de hand niet kan komen, zoals 
op loodrechte wanden enz. Maar men hengelt 
vergeefs wanneer er enige wind staat en wan-
neer de hagedissen in een ongunstige houding 
zitten of ergens onder gekropen zijn. Bovendien 
vereist deze methode erg veel geduld. Meestal 
ving ik ze met de hand. Het gemakkelijkst was 
dit bovenop de met gewas bcgroeide tuin-
muurtjes. 
Het vangen van gecko's is al bijzonder simpel. 
Overdag zitten ze soms te zonnen in een boom 
of op een muur, maar 's avonds beginnen ze 
eigenlijk pas te leven. Dan komen ze op bran-
dende straatlantaarns af om daar nachtvlinders, 
motten e.d. te verschalken. Om een uur of 
negen ging ik er dan op uit. In Juan-les-Pins 
staan verschillende soorten straatlantaarns. nl. 

houten, betonnen en metalen. In de laatste heb 
ik nooit gecko's aangetroffen. In de houten wel, 
maar verreweg het gemakkelijkst waren ze te 
vangen op de betonnen palen. Deze hebben een 
H-profiel met om de 50 cm een dwarsbalk. Met 
een zaklantaarn bescheen ik de schaduwplekken 
van de paal. Zag ik een gecko zitten, dan be-
klom ik stilletjes de andere kant van de paal 
en legde dan snel, om de paal heen, mijn hand 
op het beestje. Als ik me een beetje vergist had 
in de plaats dan bleef het dier vaak nog zitten 
ook! Door de frisse avondlucht reageerden ze 
niet zo snel. 
De gevangen dieren stopte ik in de „befaamde" 
zakjes van gordijnstof; deze in van luchtgaten 
voorziene blikjes. Overdag wikkelde ik er een 
natgemaaktc handdoek omhcen en zette het ge-
val in de schaduw van mijn tent. Zo , zonder 
voedsel, hebben acht muurhagedissen en dertien 
gecko's het tien dagen lang uitgehouden, de 
reis naar Nederland inbegrepen. 
Op de eilanden Ste. Marguerite en St. Honorat 
voor de kust bij Cannes heb ik erg veel muur-
hagedissen gezien. Ze leken daar iets groener 
van kleur te zijn. 
Andere hagedissen dan de boven genoemde heb 
ik nooit gezien. W e l zag ik op een dag een 
grijze slang van naar schatting een halve meter 
voor mijn tent door het gras schieten. Ik heb 
hem helaas niet kunnen vangen. 

Het tijdschrift Vivaristiek is het orgaan van de 
Confederation Europaischer Vivianer. Gratis 
proefnummers zijn te verkrijgen bij 
Kurt Lorcy. Rheindammerstrasse 18, 

Mannheim, Duitsland. 

Vraag en aanbod 
Wie heelt voor de heer P. Hillebrands, van de Mor-
telstraat 85, Noordwijk, een kweekportie Wandelende 
Takken? 

Mutaties 
Nieuwe leden: 
869. F. W. Kielhorn, p/a Builenzorglaan 4, Ede. 
870. Dr. F. Mode, Konigsbergerweg 3, Duisdorf bei 

Bonn, Duitsland. 
871. Dr. G. Zimmermann Hutenweg 15, Preetz, Hol-

stein, Duitsland. 
872. J. J. Schilstra, Komeetstraat 7, Gelcen. 
873. J. F. Delventhal, Bajonetstraat 56b, Rotterdam. 
874. H. M. van Meeuwen, Rauwenholfstraat 64, Rot-

terdam. 
875. H. Strijbosch, Rooseindestraat 28, Helmond. 
Opzeggingcn: 
B. Roskam, Amsterdam. 

Boelcbesprelcing 

Bij het Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt a.M. 
verscheen vorig jaar het door de Senckenbergische 
Naturforschende Gesellschaft te Franklurt a.M. uit-
gegeven boek van Robert Merlens "Quer durch 
Australian' met als ondertitel: Biologische Aufzeich-
nungen liber eine Forschungsreise. 
Prof. Mertens geeft in dit boekje een verslag van 
zijn onderzoekingsreis van vijf maanden door Austra-
lia, die mogelijk gemaakt werd door de Senckenber-
gische Naturforschende Gesellschaft. 
Zij, die van reizen houden, zullen dit werkje naar 
waarde weten te schatten. Mertens toont u het 
Australische landschap met zijn wonderlijke dieren, 
zoals de eierleggende zoogdieren, de buideldieren en 
natuurlijk vele amphibien en reptielen. Het boek is 
geillustreerd met acht bijzonder mooie kleurenfoto's 
en 38 zeer duidelijke en goede pentekeningen. Onder 
nummer 494 is het door Prof. Mertens aan de biblio-
theek geschonken exemplaar ingeschreven. 
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Het aantal boeken in de bibliotheek is het afgelopen 
verenigingsjaar loegenomen van 491 tot 521 exempla-
ren, dus een uitbrciding met 30 boekwerken, waar-
onder o.a. prachtige boeken als de Nederlandse uit-
gave van "Knaur's Ticrreich in Farben' (nr. 4531. 'De 
Wereld der Dieren in Kleuren', Reptielen (nr. 501), 
La vie des Amphibiens ct Reptiles, het bijzonder 
mooie geschenk van Prof. Dr. Robert Mertens en het 
vierde deel van Klingclhbffer's 'Terrariumkunde' (nr. 
400). 
In dit jaar kwamen 136 (vorig jaar 155) aanvragen 
voor boeken binnen voor totaal 382 (vorig jaar 342) 
stuks. 
Veel gebruik werd gemaakt van de oude jaargangen 
van Lacerta (in duplo in de bibliotheek aanwezig, 
voor zover niet uitgelecnd); 61 oude jaargangen wer-
den aan de leden verkocht. Het financielc resultaat 
was dan ook, dat — in plaats van geld nodig te heb-
ben voor het aanschaffen van nieuwe boeken, inbin-
den enz. — een bedrag van / 150,— aan de Penning-

meester kon worden ovcrgemaakt, terwijl nog een 
ruim kassaldo aanwezig bleek om de onkosten te 
bestrijden. 
Dank wordt gebracht aan die leden, die boeken 
schonken of na het recenseren de besproken boeken 
aan de bibliotheek afstonden. 
Boekenlijsten van de nummcrs 1—452 (de daarop vol-
gende boeken werden steeds in Lacerta bekend ge-
maakt) kunnen in beperkte mate aangevraagd wor-
den en tevens het reglement voor de bibliotheek. In 
de lijst staan de verplichte waarborgsommen ver-
meld. Het totaal aan ingelegde waarborgsommen be-
droeg op 1 oktober j . l . / 255,26. 
Met een woord van opwekking om toch veel van de 
bibliotheek — die de uitgebreidstc op dit terrcin is, 
zelfs verschillende wetenschappelijke instellingcn 
lenen van ons boeken — gebruik te maken eindigt de 
bibliothecaris dit verslag ,dat hier in beknopte vorm 
is weergegeven. 

REPTIELEN - AMPHIBIEEN 
Importen van terrariumdieren uit alle werelddelen. 

Drs. W. DE ROVER Prijslijst gaarne op aanvrage, gratis 
•Sei. 08370-2267 — 

^u^V^^ 

Werkgroep Amsterdam Adressen, die u nodig zult hebben 

Na een serie zeer gcslaagde lezingen met kleurendia's 
door de heren van Rekum, Landwehr on Jansen van 
de Aquarium Vereniging 'Aqua Terra' besloot de 
Werkgroep Amsterdam het seizoen met een gezellige 
discussieavoml. De avond begon met een gesprek over 
de T.L.-buis met U.V.-straling. De gegevens en de 
meningen licpen nogal uitcen, zodat er geen resul-
taten werden bereikt. De rest van de avond werd 
gevuld met gezellige onderonsjes. 
Na drie maanden vakantie kwam de werkgroep in 
September weer bijecn met als onderwerp 'Problemen 
rond Kameleons'. De heer Gobets gaf een korte be-
schouwing over het bestrijden van wormen bij deze 
dieren. Het preparaat was een wormmiddel voor do 
mens en het werkte alleen eflectief, wanneer het dier 
dezelfde lichaamtemperatuur als de mens had. De 
resultaten waren zeer goed. 
Voor de bijeenkomst in oktober was geen onderwerp 
vast gesteld, zodat dit een avond werd met "van dit. 
van dat, van alles wat*. In de komendc maanden 
hopen wij echter weer met films en lezingen uit de 
bus te komen. 

Jeugdwerkgroep 
Doordat er een gaping is in de kennis — zowel theo-
retisch als praktisch — van oudere leden en jeugdige 
terrariumhouders, waardoor het besprokene op de 
werkgroepavonden voor deze laatste groep vaak niet 
te volgen is, voelden de jeugdige leden de behoette 
aan een eigen groepje. Het docl van deze jeugdwerk-
groep is deze gaping zo snel mogelijk tc trachten te 
ovcrbruggen door middel van gerichte lezingen en 
andere activiteiten. In het kader van deze jeugdgroep 
vonden inmiddels ticn bijeenkomstcn plaats, terwijl 
alio twaalf leden een herpetologisch kampje tot con 
succes maakten. Lcider van deze groep is de heer 
Gobets. Veel succes jeugdwerkgroep! 

J. NEDERMEIJER. 
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Dc jaargang f loopt van oktober 1959 t/m September 
lOfiO. Lcdon ontvangen het orgaan gratis., Losse. abon.-
nementen worden niet aangenomon^ 
Lidmaatschap / 12,— per verenigingsjaar bij vooruit-
bctaling te voldoen. 
Jeugdlcden, die op 1 oktober nog geen 18 jaar zijn, 
betalen / 7,50 per verenigingsjaar. 
Poslrekcning Lacerta: nr. 861084 t.n.v. Penningmeester 
, .Lacerta", Deventer. 
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