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tlukkii NkuwiAAY I 

Bovcnstaand opschrift doet wcliswaar enigs-
zins vrccmd aan, maar het is nu eenmaal zo, 
dat onze vereniging aan het begin van een 
nieuw jaar staat. En zoals dc zaken cr thans 
voorstaan, lijkt het crop, dat dit jaar indcrdaad 
ccn „gclukkig" verenigingsjaar zal worden. 
Icder die op 17 September jl. de jaarvcrgadering 
hccft bezocht, zal cr met voldocning kennis van 
hebben genomen, dat de financiele positie van 
„LACERTA" thans „gezond" kan worden 
genoemd. Hoewel dc definitieve verantwoor-
ding van de penningmeester nog niet kan 
worden opgcmaakt, staat thans rccds vast dat 
er over het afgelopen jaar een voordelig saldo 
in dc kas zal ovcrblijven. Een woord van dank 
voor het voortrcffelijke financiele beleid van 
onze penningmeester is hier op zijn plaats. 
Een nieuw jaar ligt thans voor ons. Vol vcr-
trouwen gaan het Bestuur, dc Wcrkgroeplei-
dcrs en zij, die zich op een of andere manicr 
voor dc vereniging vcrdienstclijk maken, voort 
op dc ingcslagcn weg, met als doclstclling een 
hechtc, krachtigc en actieve vereniging. 
In het bescf, dat ons maandelijksc orgaan het 
enige middel is, dat dc leden, die overal ver-
spreid zitten, met dc vereniging vcrbindt en in 
verband met dc bctcrc financiele positie, ligt 
het in ons voorncmen om ons blad in een 
nieuwe, modcrncrc uitvoering tc doen ver-
schijnen. Wij hopen dat ons blad daardoor nog 
attractievcr zal worden. Tevens hopen wij in 
het voor ons liggendc verenigingsjaar een kcur 
van geillustreerdc artikelen tc kunnen publi-
ccrcn en het pcil van ons blad tc verhogen. 
Wij prijzen ons bijzonder gelukkig dat wij u 
juist in dit eerste nummer van dc nieuwe jaar-
gang een belangrijkc primeur kunnen geven, 
waarover u ciders meer kunt lezen. 
Tot slot richten wij een oprocp om meer en 
mccr propaganda tc maken voor onze vereni-
ging en acticf deel tc nemen aan de verdere 
opbouw van „LACERTA", opdat onze vcr-
wachtingen van een „gclukkig" verenigingsjaar 
waar zullen worden. 

M. van Rekum 
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VOEDSEL 
PROBLEMEN 7 

Het vangen van insecten en het kweken van vliegen 
L. Claasscn, Amsterdam 

Steeds weer worden wij bij de beoefening van 
onze liefhebberij gcconfrontccrd met het voed-
sclprobleem. In de zomermaanden — zelfs in 
dc huidigc zeer ongunstige — is het betrekkelijk 
eenvoudig om met behulp van een flink vliegen-
net regclmatig nan een behoorlijke portie vers 
voer tc komen. Dit laatste zeg ik overigens 
ook nog maar sinds kort. want voordien was 
ook ik over het gemakkelijk bemachtigen van 
wat men wel weideplankton plecgt tc noemen. 
nogal sceptisch gestemd. 
Het gebrek aan voldoende succes werd echter 
door de ,,insiders" van onze werkgroep ver-
klaard. Ik gcbruikte namclijk een net met een 
tc kleine opening, hetgeen in niet al te insectcn-
rijke strcken slechts tot povere en moeizaam 
verkregen vangrcsultaten leidde. Voor de lezers 
die met hetzelfde probleem(pje) zitten dus het 
advies: gebruik een net met een opening van 
tenminste 30 cm en een dieptc van ca. 50 cm. 
Van een stcvig stuk gcgalvanisecrd ijzerdraad 
— vooral niet te dun want het heeft nogal wat 
te verduren —• en een niet tc dunne stok (een 
bczemsteel is bijzonder geschikt gcblcken!) als-
mede een stuk nylon vitrage, is op eenvoudige 
en goedkopc manicr een pracht van een 
vocdscl-vangapparaat te maken. dat naar mijn 
mening alle vliegenvallen e.d. verre in de 
schaduw stelt. De rcsultaten van de overgang 
op een vangnct met tweemaal zo grote diameter 
als ik voordien gcbruikte waren verrassend. Op 
een stuk ruig terrein of langs een begroeide 
clijk. die ik voorheen wat insecten aanging als 
practisch onbevolkt had gedoodverfd. bleken 
met gebruikmaking van het grote net plotseling 
ruim voldoende insecten te huizen om in een 
kwarticrtjc een portie voor meerdere dagen 
bijeen tc ..scheppen". 
Van ongeveer eind april tot in begin oktober 
is het dus. dc verbaasde en soms meewarige 
blikken van het publiek trotscrend en steeds 
ncduldig antwoordend op de vraag wat je nou 
in hemelsnaam met al die vieze beesten moet 
doen, niet zo'n toer om onze inscctenetende 
terrariumbewoners voor wat de vocdering 
bctreft. in blakendc wclstand tc houden. 
Maar in de winter . . . ook niet! 
Deze laatste twee woorden zijn natuurlijk wel 

een beetje erg boud neergeschrcven, want er 
gaat zeker niets boven gevaricerd vers voer als 
bovenbedoeld. s Wmtcrs kan men zich echter 
ook aardig behelpen, niet alleen met mecl-
wormen. maar ook met vliegen, wasmotten, 
sprinkhanen e.d. 
Daar ik in de afgelopen winter nogal voor-
spoedig vliegen (Cnlliphora) heb gekweekt, 
heeft de redactie mij gcvraagd daarover ter 
publicatie in Lacerta het een en ander op schrift 
te stellen. 
Alvorcns daarmede te beginnen dc opmcrking 
dat ik de te beschrijven methode niet zelf heb 
uitgevonden doch daarmede dank zij de raad-
gevingen van ons lid dc heer Van Moorsel ben 
begonnen. Mogelijk zal hetgeen hicronder volgt 
voor vele lezers aanleiding zijn om het ook eens 
te proberen en men zal dan al gauw bemcrken 
dat het eigenlijk bijzonder eenvoudig is om 
regelmatig vliegen in voorraad te hebben. 
Voorwaarde voor het opzetten van een vliegen-
kweek is wel. dat men over een ruimte beschikt 
waarin de overigc huisgenoten niet regclmatig 
bchoeven te verkeren. Een kelder dus. of een 
box, een afgesloten zoldcrruimtc. een schuur of 
iets van dien aard. 
Het is niet juist. dat een vliegcnkwcek altijd 
vreselijk zou moeten stinken. maar het is nu 
ook weer niet zo, dat het hccrlijk fris zou 
ruiken. In dc huiskamer kan men er in ieder 
geval maar beter niet mee beginnen. 
Behalve een afzonderlijkc (ventilccrbare) 
ruimte heeft men niet vcel meer nodig dan een 
verwarmde kast of bak en/of een aantal flinke 
weckflessen benevens een hoevcelhcid turfmolm. 
Ik ga dan als volgt te werk. In oktober schaf 
ik bij een hengelsportwinkel voor een paar 
kwartjes maden aan. Deze moeten flink ..vet" 
zijn. Zo niet, dan worden zij op dc nader te 
beschrijven wijze eerst ..bijgevoerd". 
De vette maden gaan vervolgens in de kweek-
bak, waarvan de bodem met een laagje van 
een paar centimeter iets vochtige turfmolm is 
bedekt. Er moet natuurlijk voor worden gc-
zorgd, dat cr geen ontsnappingsmogclijkhcdcn 
zijn. waarbij men wel dient te bedenken, dat 
maden door heel kleine gaatjes en kicrcn kun-
nen kruipen. (Vorvalg biz. 7) 
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Een unieke geheurtenis bij: 

Tmllmedusa, rcrjod 
Voortplanting in gevangenschap 

R. M. Mcijcr, Amstelveen. 

Voor zover wij kunnen nagaan hccft Phyllo-
medusa rohdei zich in gevangenschap nog niet 
voortgeplant. 
Het was voor mij dan ook een bijzonder grote 
vcrrassing toen ik op 15 September jl. consta-
tcerdc, dat er op twee bladcren van een 
Dracacna-soort met slappe bladcren, die zich 
boven het vijvcrtjc in mijn oerwoudterrarium 
bevindt, eieren waren afgezet. Dit geschiedde 
op dc wijze, zoals dc heer Van Rekum hccft 
beschrcven in zijn artikel over deze kikkers in 
het augustus/scptcmbcr-nummer van 1959. Wel 
had ik voor genoemde datum dc paring waar-
genomen, waarbij het mannetje enige dagen op 
ue rug van het vrouwtje zat, doch dat er zo 
spoedig eieren zouden worden afgezet volgens 
dc rcgclen der kunst, was iets heel bijzonders. 
Dc eircn lijken veel op tapioca-korrcls. Zc zijn 
mclkachtig wit met een minuscuul zwart stipje. 
Merkwaardig vind ik, dat dc bladcren op vcr-
schillendc wijze waren omgebogen. Een met 
dc vouw naar voren en een met dc vouw naar 
achtercn. Op dc foto is het blad met dc vouw 
naar voren tc zien. 
Mijn tcrrarium is 150 cm hoog, 140 breed en 
60 cm dicp en wordt bewoond door diverse 
soorten hagedissen, kikkers en padden. De 
temperatuur is overdag gemiddeld 25° C. en 
's nachts 15—18°. De vochtigheidsgraad be-
draagt ca. 70—80 %. 
Als aanvulling op het artikel van dc heer Van 
Rekum wil ik nog opmcrken, dat de mannetjes 
bij mij een schraperig geluid maken, gevolgd 
door een schel gcklik. Ook heb ik vastgesteld, 
dat dc kikkcrtjcs van kleur kunnen verandcrcn. 
Meestal zijn zc groen, maar zitten zc bv. in 
een donkcrbruinc cryptanthus dan wordt hun 
kleur donkerbruin. 
Ik hoop u in een volgcnd artikel iets over de 
verdere ontwikkeling van de eitjes te kunnen 
vertellen. 

Sofern wir feststcllcn konnen, hat sich Phyllo-
medusa rohdei bis jetzt noch nicht in Gcfangen-
schaft fortgcpflanzt. 
Bci Herrn R. M. Mcijcr. Amstelveen, Zonnc-
stcin 119, hat jedoch nculich cine Eiablagc in 
zwei Blattern von cincr Draeccna-Art (wcichc 
Blatter) stattgefunden. In unscrem nachstcn 
Heft hoffen wir Ihnen tibcr die Entwicklung 
der Eier berichtcn zu konnen. 
Zur Orientierung dicne noch folgendes: das 
Urwald-Tcrrarium hat cine Langc von 1.40 m, 
Breite 60 cm und cine Hohe von 1.50 m, wird 
bewohnt von diverscn Artcn Eidechscn, 
Froschen und Krotcn. Die Tcmpcratur ist 
iibcrtags durchschnittlich 25° und nachts 
15—18°. Feuchtigkcit 70—80%. 

As far as wc know Phyllomcdusa rohdei has 
never been bred in captivity up to now, but 
this happy event has lately taken place with 
Mr. R. M. Mcijcr, Amstelveen, Zonncstcin 119. 
On September 15th he found in his terrarium 
above a small pond in two leaves of a 
Dracccna-kind (soft leaves) the eggs of the 
phyllomedusa rohdei. In our next magazine we 
hope to bring you further particulars about 
the development of the eggs. 
For your guidance the following details: the 
terrarium in which the foregoing has happened 
has a length of 1.40 m. a width of 60 cm and 
a height of 1.50 m. There arc living in it 
various kinds of lizards, frogs and toads. 
Temperature during the day abt. 25° and at 
night 15—18°. Humidity 70—80%. 

Legsel van Ph. rohdei. 
foto M. van Rekum. 



w&i VAK KAmelcns 

in gevangenschap 

C. M. Schipper, Kortenhoef 

Op 24 juli 1959 kwamen wij op het laborato-
rium ..Boekesteyn" van Philips-Duphar in het 
bezit van vijf kameleons, afkomstig uit Kano, 
Nigeria (Chamaeleo basiliscus). De dieren wer-
den in een kooi geplaatst van ca. 50 cm. lang, 
30 cm. breed en 40 cm. hoog met hierin een 
lamp van 75 Wat t , die constant brandde. De 
nog jonge dieren waren door het transport zeer 
verontrust, zodat zij pas na enige uren voor de 
in de kooi gebrachte kamervliegen interesse be-
gonnen te vertonen. 
Helaas verloren wij na twee dagen het jongste 
dier. Merkwaardig was, dat dit dier een ver-
hoogde activitcit vertoonde. zich uitend in 
voortdurend op de bodem lopen; waarschijnlijk 
heeft het dier te veel van het vervoer te lijden 
gehad. 
Na een week werden de dieren in hun kooi in 
een proefruimte gebracht. waar een constantc 
temperatuur van 23° C. hecrste. Een procfje 
om de kleurverandering van de dieren te testen 
leverde een merkwaardig resultaat op. Hiertoc 
werden nl. zaailingen van de stamboon in de 
kooi geplaatst. Wij hadden het vermoeden, dat 
de dieren in de omgeving van deze planten 
een wat groenere kleur zouden aannemen. 
De kleursvcrandering trad niet op, de dieren 
begonnen zich na enige tijd aan de bladeren te 
goed te doen. Hierbij werd met een tong een 
blad ..geschoten" naar zich toe gehaald en gc-
deeltclijk afgebeten, soms gebeurde het, dat een 
blad in z'n geheel naar binnen werd gewerkt. 
Als voedsel krijgen de dieren kamervliegen, 
meelmotten, rupsen, poppen en vlinders van het 
koolwitje en de kooluil van eigen kweek en 
spinnen, sprinkhanen en diverse andere insek-
ten, die bij boswandelingen door ons buit ge-
maakt worden. Er wordt voor gezorgd. dat dc 
dieren steeds stambonen tot hun beschikking 
hebben. Eens per week krijgen de dieren vita-
mine A en D, dat op de koolwitrupsen aange-
bracht wordt. Merkwaardig is, dat de rupsen 
van het koolwitje zelden geaccepteerd worden, 
maar direct gegeten worden, zodra zij zich gaan 
verpoppen, zelfs poppen, die stil hangen, wor-
den verorberd. VIeesvliegen en coloradokever-
larven worden niet gegeten. W c kregen de in-
druk, dat dc kameleons bij voorkcur op dc kop 
van het prooidier mikken. Zelden wordt er 
gemist. Waarschijnlijk gaat het ,.schieten" zo 
snel, dat het prooidier, dat gemist wordt, niet 
bemerkt, dat het benadcrd wordt. Uit groepjes 
vliegen werden hier en daar dieren weggepikt, 
zonder dat de anderen wegvlogen. Als na een 
onderbrcking weer sprinkhanen. spinnen of 
vlinders gcvoerd werden, dan werden de kame-
leons zeer actief, een reeds gevangen prooi 
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werd soms weer door een ander dier uit de 
bek van dc eigcnaar geschoten. 
De stambonen worden tweemaal per dag nat-
gespoten. Het jongste mannetje likt dan soms 
de druppcls van dc planten, of ook wel van 
het gaas en dc voorruit. Dit dier is handmak 
en drinkt soms uit een spuitfles. als daar een 
druppel water aanhangt. 
De uitwerpsclen zijn groot, ongeveer 1/5 van 
de lengte bestaat uit de witte-urinczuurhoudende 
massa, de dieren vegen na het dcfacceren de 
cloaca aan een takje af. 
Het vervellen gaat regelmatig, de loslatende 
huid wordt langs het gaas en de takken weg-
geschuurd, tcrwijl de dieren ook hun voor- en 
achtcrpoten hierbij gebruiken om de kop vrij 
te krijgen. 
Merkwaardig is de dreighouding. Hierbij maakt 
het dier zich zo plat mogelijk. waarbij de naar 
de belager gekeerde zijde van het lichaam dik-
wijls hoi staat. meestal wordt dan dc staart op-
gerold. de keelzak uitgezet en een voorpoot hier 
ondergeplaatst. Komt de tegenstander nog dich-
terbij, dan kan een uitval met dc wijd open-
gesperdc bek volgen, wat nogal eens op be-
schadigingen uitloopt; het 9 wordt met rust 
gelaten, alleen de CJCJ zijn agressief tegen elkaar. 
Soms sissen dc dieren. een enkele maal hoorden 
we ze piepen. 
Normaal zijn de CfCJ lichtgroen tot lichtgeel ge-
kleurd. het 9 is bruin. Als de dieren tegen het 
kopergaas van dc kooi opklimmen, verschijnen 
er donkerc stippen op de huid. De naar het 
licht gekeerde zijde van het lichaam is dikwijls 
lichter van kleur dan de andere zijde, de schei-
ding is soms zeer duidelijk waar tc nemen. Op 
3 december vertoonde het kleinste CJ een grote 
belangstelling voor het Q. Het 9 was donker-
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Ch. basiliscus bij de paring, foto M. J. Gijswijt. 
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Ch. basiliscus bij de paring. 
foto M. J. Gijswijt. 

bruin tot paars van kleur, het C? felgroen met 
geel, vertoonde witte vcgen op de flanken; het 
hield het 9 met beide voorpoten aan de rug 
vast, tcrwijl de staarten van beide dieren losjes 
in elkaar gerold waren. Daar wij vermoeden. 
dat deze belangstelling niet ongegrond was, 
zctten wij de beide andere CJcJ in een andere 
kooi. Vijf minuten later lagen deze twee als een 
fel groene kluwen, bijtend en klnuwend, op de 
bodem van de kooi; de dieren werden uit elkaar 
gchaald en van elkaar gezet. Even later hadden 
ze elkaar weer opgezocht en begonnen opnieuw. 
Het grootste CJ wist de ander plots om te 
draaien, waarbij de cloaca's tegen elkaar kwa-
men; hicrop probeerde het grootste o' tot twee-
maal toe de penis in de cloaca van de ander 
te brengen. Tenslotte wist dc ander te ont-
snappen. 
In de andere kooi liet het CJ het 9 de gehele 
dag bijna niet los, pas toen 's middags een CJ uit 
de andere kooi weer teruggezct werd, werd het 
bijzonder fel. Met felle snelle uitvallen werd dc 
binnenkomcr in een hoek gcdreven. waar hij 
grauw van ellende bleef zitten. hicrop werd het 
dier weer in de andere kooi tcruggebracht. 
s Avonds lag het 9, nog steeds donkerbruin 
gekleurd, in een hoek van dc kooi, nog steeds 
vastgehouden door het O". Dc dag daarop bleek 
dc lamp in de kooi defect te zijn, de dieren 
hadden elkaar losgelaten. Een nieuwe lamp 
werd ingedraaid. Toen we even later weer bin-
nenkwamen. hingen de dieren ondersteboven 
aan een tak in copulatie, het O" op de rug van 
het 9 . de cloaca's tegen elkaar gedrukt, het 
0 schittcrend geel met groen, het 9 nog steeds 
donkerbruin, de copulatie werd na 15 minuten 
verbroken. 



(vervolg van hi.- 3) 

Als kweekbak gebruik ik een oude theekast, 
waarvan de poten zijn afgczaagd en waarvan 
de openklapbare voorwand grotendcels uit gins 
bestaat, hetgeen het voordeel opicvcrt, dat men 
kan zien hoc de znken verlopen en verder het 
inwendige op zijn tijd gemakkelijk knn schoon-
maken. In dc bovenkant van de kast is een 
opening gemaakt van ongeveer 5 x 5 cm. voor-
zien van een draaibare afdekklep. In dc kast is 
een gloeilamp van 25 W opgehangen en in een 
glazen pot met znnd bevindt zich een element 
eveneens van 25 W als hulpverwarming voor 
koude dagen en verder als nachtverwarming. 
Aanvankelijk gcbruikte ik twee lampen. waar-
van er dus ccn permanent moest branden. Ik 
kreeg echter dc indruk dat talrijke vliegen zich 
bij continu-verlichting doodvliegcn en heb 
daarom een lamp door een element vervangen. 
Men kan natuurlijk evengoed een lamp in een 
bus ..wegwerken". 
Bij een temperatuur van 20 a 25° C, die aldus 
makkelijk is tc bereiken — zo nodig met een 
wat afgedekte kast — verpoppen de mnden 
zodra zij volgroeid zijn en daarna hccft men na 
ongeveer een week vliegen. 
Voor het zovcr is worden in de bak een paar 
stukken glucose (druivensuiker) gelcgd als 
voedsel voor de in aantocht zijnde bewoners. 
Ook heb ik met suikerklontjes. stroop e.d. 
zoetigheden gcexperimenteerd, maar glucose 
bevalt het beste en bevat bovendien naar men 
mij heeft verzekcrd. voldoende vitaminen. Het 
verkrijgen van glucose in de vorm vnn stukken 
die een bcetje op kalksteen lijken. was in het 
begin niet eenvoudig. maar nu heb ik een paar 
adressen gevonden. Het goedje wordt namclijk 
hier en daar als kindersnoepgoed verkocht en 
kost dan ca. 15 cent per ons. Kan men dit 
produkt niet bemachtigen, dan ben ik gaarne 
bereid mijn medcledcn die ook vliegen willen 
gaan kweken, tegen de kostende prijs aan een 
voorraadje tc helpen. Met ongeveer een pond 
kan men het hele winterseizoen vooruit. De 
glucose moet wel op een schoteltjc of in een 
bakje worden gelcgd. aangezien het onder in-
vloed van de vochtige turfmolm vrij snel uiteen-
valt. In de kast staat verder nog een bakje met 
een laagje watten, dat flink nat wordt gehou-
den. In enkel water, ook al is het maar een 
halve cm diep, blijken de vliegen bij tientallen 
te verdrinken en dat is nu juist niet dc bedoe-
ling. Het water kan men desgewenst nog wat 
aanzoeten. 
Als de vliegen zijn uitgekomen laat ik ze de 
eerste drie dagen met rust bij een temperatuur 
tussen 22 en 25° C. Zij doen zich dan tegoed 
aan de glucose. 
Na ongeveer drie dagen zijn de vliegen ge-
slachtsrijp en kan de eierafzetting beginnen. 
Daartoe hang ik via de opening in de boven-
kant ijzerdraadjes een paar stukjes vers osse-
of paardevlees in de kast, welke stukjes te 
voren van inkepingen zijn voorzien. Gebleken 
is namelijk, dat de vliegen hun eieren bij voor-
keur in de aldus gemaakte groeven afzetten. 
Als alles goed gaat en dat is vrijwel steeds het 
geval. althans wanneer de temperatuur tussen 

20 en 25° C blijft (met hogere temperaturen 
heb ik onvoldoende ervaring en bij lagere tem-
peratuur wordt alles vertrnagd) zijn de stukjes 
vlees nn een of twee dagen bezaaid met eieren 
in de vorm van 1 mm lange witte staafjes, soms 
in klontjes bijeen. soms in keurige rijtjes. 
De stukjes vices worden nu aan dc ijzerdraadjes 
uit de kast gehaald en wanneer zij er langcr 
dan een dag hebben in gehangen zal bij nauw-
keurigcr beschouwing meestal blijken. dat al een 
deel vnn de eitjes in minuscule maden is ver-
anderd. die op en in het vlees rondkrioelen. 
Elk stukje gaat nu. althans indien cr genoeg 
eieren naar m'n zin opzitten, in een afzonder-
lijke weeklies, die met ca. 5 cm vochtig turf-
molm is gcvuld. De maden groeien nu zien-
derogen en wanneer het stukje vlees bijna 
geheel is opgegeten gant er een vers stukje bij. 
Vnn het vices blijven tenslotte alleen de vettc 
stukjes en de zgn. zenen over. Wnnneer dc 
potten op een temperatuur van eveneens 20 a 
25° C worden gehouden groeien dc madcn zeer 
snel en verpoppen zij na ongeveer een week. 
Zij zijn dan flink vet en ongeveer \]/i cm lang, 
groter dus dan dc maden die men gewoonlijk 
in de winkel kan krijgen. Opgemerkt zij nog 
dat in het eerste groeistadium in de kweck-
potten een vrij sterke ammoniaklucht ontstaat. 
die echter na enkele dagen practisch verdwijnt. 
Nadat alle maden zijn verpopt knn de gehele 
inhoud van de flessen in de vliegenkast worden 
gestort. waarna enkele dagen later dc eerste 
vliegen al weer uitkomen. De gehele cyclus 
duurt aldus 10 a 14 dagen. Men kan de vliegen 
desgewenst ook in de flessen laten uitkomen. 
maar dan moet er tijdig een stukje glucose in 
worden gedaan en zo nodig vocht worden toe-
gevoegd. Ik dek de flessen af met nylongaas 
om schimmclvorming door gebrek aan venti-
latie tc voorkomen. Bovendien wcerstaat nylon 
de ammoninkdampen. 

Op dczc manier heeft men als de kweek een-
maal loopt steeds ruim voldoende vliegen in 
voorraad ten koste van / 0,75 a / 1,— vlees 
per week. 
De aandachtige lezer zal voorts hebben be-
grepen, dat men de behoefte aan vliegen zelf 
kan regclen door dc temperatuur lager te hou-
den of door, wanneer er eenmaal een partijtje 
vliegen aanwezig is. minder of in het geheel 
geen vlees voor eierafzetting in de kast op 
te hangen. 
Tenslotte is het nog mogelijk de stukjes vlees 
waarop eieren zijn afgezet in de kast te depo-
neren doch de resultaten zijn dan naar mijn 
ervaring minder goed omdat men de zaak niet 
zo gemakkelijk in de hand kan houden. Boven-
dien wordt het, wanneer de kweek wekenlang 
moet voortduren, al gauw een vieze boel waar 
men weinig aan doen kan. Bij het gebruik van 
flessen nls tussenfase kan men daarentegen 
wanneer de vliegenkast op een gegeven mo-
ment leeg is de zaak schoonmaken alvorens 
een nieuwe lading poppen uit de flessen over 
te brengen. Men zit dan hoogstens een dag of 
vier zonder vliegen. Er zijn natuurlijk nog ette-
lijke andere mogelijkheden voor het overbrengen 
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van eieren, maden en vliegen te bedenken en 
wanneer de kweek eenmaal op gang is gaat 
men vanzclf experimenteren, ook met de tempe-
ratuur. 
De beschreven methode levert fiksc zwarte en 
blauwzwarte bromvliegen op, welke door mijn 
terrariumbewoners onder aanvoering van de 
anolissen met graagte worden verorberd. Dat 
de vliegen na het uitkomen tenminste drie 
maar liefst ca. zeven dagen tijd moeten krijgen 
om flink doorvoed te geraken, mag als bekend 
worden verondersteld. Op de metaalgroene, 
kleinere brommers ben ik niet zo gcsteld. 
Blijken bij de eerste portie gekochte maden 
veel ..groenen" te zitten, dan vang ik een 
hoeveelheid zwarte vliegen uit om daarmede 
de kweek te starten. De groene vliegen worden 
overigens ook best gegeten. maar ik heb er nu 
eenmaal wat tegen. 
Tot slot volledigheidshalve nog het over-
brengen van de vliegen naar het terrarium. 
Het klepje boven in de kast wordt openge-
schoven terwijl het licht in de bak brandt en 
het daarbuiten donker is, of wordt gemaakt. 
Op de opening wordt vervolgens een omge-
keerde grote jampot gezet en daarboven houdt 
men een lamp, waarna het licht in de bak 
wordt gcdoofd. De vliegen gaan nu direct op 
het nieuwe licht af en komen aldus in de jam-
pot terecht. Zijn er voldoende gevangen dan 
schuive men een stukje karton tussen de jampot 
en de kastopening. Het licht boven de jampot 
gaat nu uit en dat in de kast weer aan waar-
door de vliegen wanneer de jampot met het 
stukje karton als deksel wordt afgenomen, 
geen neiging hebben om naar buiten te vliegen 
voordat men de opening kan afsluiten. W a n -
neer men deze of een soortgelijke manipulatie 
een paar maal heeft uitgevoerd ontsnapt er 
nog maar zelden een vlieg. De jampot met 
inhoud gaat vervolgens naar het tcrrarium. 
Ik hoop met deze vrij uitvoerige beschouwing 
vele medcleden tot het kweken van voedsel-
vliegen tc hebben aangezet en ik hoop voorts, 
dat de respectieve echtgenoten of andere 
familicleden mij dit snode streven niet al te 
kwalijk zullen nemen. 

In obigem Artikel wird der Zucht von Fliegen (Calli-
phora) behnndelt. Der Verfasser des Artikels benutzt 
hierfiir einen alten hollandischen Teetisch mit einer 
Glaswand an der Vorderseite. Auf den Boden streut 
man eine Lage Torlmull (etwas angefeuchtet) von 
einigen Zentimetern Dicke. In den Tisch wird eine 
einlache Gliihbirne von 25 Watt aehangt. Ferner setzt 
man in den Tisch einen glasernen Topi mit Sand, 
welcher mit einem Element von 25 Watt liir den Fall, 
dass im Winter die Temperatur zu stark absinkt, ge-
heizt wird. Nachts wird die Birne ausgeschaltet, da 
man die Erfahrung gemacht hat, dass die Fliegen sich 
sonst tot fliegen. Bei einer Temperatur von 20 bis 25° 
verpuppen zich die Maden schnell, und nach einer 
Woche kriechen bereits die Fliegen aus. 
Fur die Futtering der Fliegen gebraucht man Glucose. 
Da Glucose leicht auseinander iallt und daher in den 
Torfmull verschwinden wurde, empfiehlt es sich diese 
aul eine Schussel zu legen. Drei Tage nach dem Aus-
kriechen der Fliegen sind diese geschlechtsreil und 
wird mit der Eiablage begonnen. Urn diese Eier auf-
zulangen, hangt man an Stahlfaden kleine Stuckchen 
frisches, roles Fteisch, die man einschnetden muss. In 
den Spalten, die hierdurch entstehen, legen die Flie-
gen ihre Eier ab. Das Fleisch wird nach der Eiablage 

herausgeholt und in eine Weckflasche getan, in 
wetcher eine Lage von ca. 5 cm angefeuchtcten Tori-
mulls angebracht ist und zwar, wenn das Fleisch gut 
mit Eiern besetzt ist, fur jedes Stuck Fleisch eine 
gesonderte Flasche, Bei einer Temperatur von 20 bis 
25° wachsen die Maden schnell und verpuppen sich 
dann wieder nach einer Woche. Der ganze Cyclus 
dauert bei genannter Temperatur 10 bis 14 Tage. 

JAARVERGADERING IN U T R E C H T 
Zij die, om welke reden dan ook, onze jaar-
vergadering in Utrecht op 17 September jl. niet 
hebben bijgewoond, hebben iets gemist. 
Weliswaar hebben wij nog geen Huishoudelijk 
Rcglement. De schriftelijk ingediende bezwaren 
tegen het rondgczonden ontwerp waren namc-
lijk van zo ingrijpende aard, dat het Bestuur 
het niet doenlijk achtte, deze bezwaren in de 
jaarvergadering in discussie te brengen, doch 
het verstandiger oordeelde om een volkomen 
nieuw ontwerp op te stellen en dit nieuwe ont-
werp t.z.t. weer aan de leden voor tc leggen. 
Het hoogtepunt van de middag vormde wel de 
lezing van de heer Th. J. P. Cornelissen met 
dia's van de heer A. van den Nieuwenhuizen 
(bciden lid van LACERTA) , die we gaarne 
hierbij nogmaals dankzeggen voor hun belange-
loze medewerking aan deze janrvergadering. 
Voorts wns er een tweetal inzendingen van 
terraria te zien, waarbij o.m. de zeer fraaie 
collectie. nog nimmer ingevoerde dieren uit 
Madagaskar sterk opviel. 
Een prettige discussie bij de rondvraag besloot 
deze geanimeerde vergadering, waarvan u de 
uitvoerige notulen t.z.t. zullen worden toe-
gezonden. 
Wij hopen, dat er op de komende ledenvergn-
dcring nog meer leden aan de uitnodiging gehoor 
zullen geven, opdat wij het onderlingc contact 
kunnen verstcvigen. 

M. van Rekum 
VRAAG EN AANBOD 
F. Sijbers, Riethstraat 24, Tegelen biedt aan: 1 kweek-
paar Japanse vuurbuiksalamanders f 5,— p. p.; idem 
hallwas / 1,50 p. stuk; idem pas gemetamorfoseerd 
/ 1,—: 1 paar Spaanse ribbcnsalamandcrs |ruim 20 
cm) / 7,— p. p.; 8 stuks kamsalamandcrs, kruising 
cristatus en carnifex / 0,50 per stuk. Verzendkosten 
voor kopcrs rekening. 
G. Rits, K. Boonstraat 21, Blaasveld (Belgie) biedt 
aan: 1 paartje zwarte muurhagedissen (Lacerta 1. 
lilfordi) / 7,—. 
U weet toch, dat de rubriek Vraag en Aanbod gratis 
ter beschikking staat van onze leden? 

VAK ie mllithtearls 
Evenals vorige jaren kunt u door bemiddeling van 
onze bibliolhecaris A. T. Reyst, Willem de Zwijger-
straat 86 te Castricum, uw oude jaargangen laten 
inbinden. Wij raden u aan hiervan gebruik te maken, 
daar een ingebonden jaargang steeds weer als naslag-
werk kan worden gebruikt en er dan geen kans is, 
dat u losse Hummers kwijtraakt. 
De prijs bedraagt per jaargang / 3,50. Doorschoten 
met bianco bladzijden voor het maken van aanteke-
ningen / 4,—; 2 jaargangen in 1 band / 4,—; 3 jaar-
gangen in 1 band / 4,50 en zo steeds per jaargang 
meer / 0,50 per jaargang. Voor het doorschieten met 
bianco bladcn is dan steeds / 0,50 per jaargang extra 
verschuldigd. De kosten moeten tegelijk met de ver-
zending van de in te binden jaargangen worden vol-
daan op girorekening 310551 t.n.v. de heer Reyst. In 
te binden jaargangen kunnen tot uiterlijk 1 december 
worden ingczonden. Vergeet niet uw naam en adres 
als alzender te vermelden! 
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