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De Parelhagedis 

Menigeen za1 bij bet lezen van bovenstaand op
schrift de wenkbrauwen fronsen en zicb af ... 
vragen, wat dat te maken beeft met de voor
plaat van dit nummer. 
Tocb geeft de voorplaat een natuurgetrouw 
beeld van een Parelhagedis (Lacerta lepida) 
zij bet dan van .een zeer jong dier. 
Aanvalliger en fraaier dieren dan jonge Parel
hagedissen kan men zich nauwelijks voorstellen 
en bet is eigenlijk jammer, dat de pracbtige 
vlekkentekening van bet jeugdkleed bij bet 
volwassen worden langzamerband gebeel ver~ 
dwijnt, uitgezonderd de blauwe vlekkenrij aan 
de flanken. 
Eveneens is bet onvoorstelbaar, dat dit ca. 10 
em. lange diertje bij zorgvuldige behandeling 
en goede voeding zal uitgroeien tot een ca. 60 
em. lange hagedis, waarvoor kleinere soort~ 
genoten, zoals zand.. en 1evendbarende hage~ 
dissen, niet veilig zijn. Zelfs jonge muizen 
worden door volwassen Parelhagedissen graag 
verorberd. 
Lacerta lepida is de grootste bagedis uit West.
Europa, die vooral in Zuid.-Frankrijk, Spanje 
en Portugal vrij algemeen voorkomt op droge, 
vaak vrij rotsacbtige gronden, waar echter wei 
baast altijd een bepaalde vegetatie aanwezig 
is. Het is dus geen uitgesproken woestijn.
bewoner, maar wei een ecbte zonliefhebber, die 
zicb pas ecbt lekker voelt bij temperaturen van 
omstreeks 30° C. 
's Winters bouden ze een korte winterslaap, zo 
van begin november tot begin maart. Maar ons 
voorjaar · is voor deze dieren, als ze in een 
buitenterrarium worden gebouden, te gevaarlljk 
door zijn wisselvalligbeid. Ze ontwaken dan te 
vroeg en vatten kou, met aUe narigbeden daar.
aan verbonden, tot longontsteking toe. Men 
kan ze dus 's winters bet beste in buis Iaten 
overwinteren en pas in mei of daaromtrent weer 
naar buiten brengen. 
Bij goede verzorging is de kans vrij groot, dat 
Lacerta lepida zicb in gevangenscbap voort
plant. De jongen kan men opkweken met aUerlei 
insekten, vooral wolfspinnen, wormen en was
motlarven en later ook sprinkhanen. En dan 
beleeft men ze1f de vreugde van de fraaie teke.
ning waarvan onze voorplaat zein prachtig 
beeld geeft. 



Kaaimannen 

en 

Alligators 

C . S . van B t•tc.&fifen - E indlwren 

In het najaar van 1960 kwam ik in het bezit 
van twee kaa ;1:1anen {Caiman crocodylus) en 
ccn All igator (Alligator mississipiensis). De 
kaaimannen waren 23 centimeter lang. de alli~a
tor was een stuk groter. mat 36 centimeter. De 
dieren werden gehuisvest in een bak. groot 100 
x 60 em. bij een hoogte van 50 em. Dit terrarium 
beeft cen dichte acbterwand. bekleed met kurk
scho:·s. waar in ruimten zijn gespaard voor 
bloempotjes. H ierin s taat Ficus repens. 
Langs deze acbterwa nd, over de gehele lengte. 
t:gt een grillig gevormde zandplaat, ongeveer 
20 centimeter breed. door bro kken lava omrand 
en gescheiden van het watergedeelte, dat de 
rest van de bodemopperv lakte beslaat en dus 
o ngeveer 30 centimeter breed en een meter lang 
is. D it bassin is ongeveer 12 centimeter diep. 
Het water wordt op temperatuur gehouden met 
een elektrische dompelaar. capaciteit ISO Watt. 
geregeld door een thermostaat. Het terrarium 
wordt verlicht met twee TL-buizen 32. elk 20 
W a tt. terwijl het voorscha kela pparaat in de kap 
is gemonteerd en haar warmte afstaat aan de 
Iucht in bet terrarium. De watertemperatuur be
d raagt ongeveer 30 graden C .. die van de Iucht 
35 graden. 
Het geheel staat in een broeikas. bij luchttem
peraturen van 23 tot 27 graden C. 
De tcmpcratuurrcgcling door middel van een 
thermostaat is niet deugdelijk gebleken. toen 
deze op een kwade dag weigerde en de water
tempera tuur opliep tot -!5 graden C . De a lliga
tor heeft dit niet overleefd. de kaaimannen 
echter wei en zij verkeren nog steeds in prima 
conditie. O m nu verder onheil te voorkomen. 
is de dompelaar tha ns beveiligd met een tweede 
thermostaat. 
Ik voeder de d ieren tweemaal in de week met 
stukjes vlees. afgewisseld met vis. In de zomer 
en het na jaar krijgen ze verder huisjesslakken 
en levende hondsvisjes uit de vennen rondom 
Eindhoven. Samen eten de dieren naa r schatting 

D e in l•e t artihel g eno e nule hro h o d i lle n 
f o to G. S. " "" Brnllll"" - E in tfl10111'fl 

I Y2 ons voedsel per week. In de 16 maanden 
dat de d:eren door mij verzorgd worden. zijn 
ze ongeveer 30 centi meter gegroeid en het be
ginnen dus al flinke dieren te worden. 
l k reik de d ieren de s tukjes vices gestoken o p 
een plastic breinaald toe. Wanneer ik zo'n stukje 
in de bak houd. werken ze zich met een fikse 
slag van de staart boven water uit en grijpen 
in de sprong bet vlees. Zowel te water a ls op 
het d roge wordt het v ices snel. haast ·onbe
suisd ingeslikt. Wannecr ik de bak ga schoon
maken, voeder ik eerst de dieren totdat ze vcr
zadigd zijn, want dan verliczen ze de grote 
belangstelling voor mijn vingers die ze onder 
normale omstandigheden hebben. Na het voeren 
Iaten de dieren zich dan ook wei beetpakken 
zonder te bijten. 
Bijzonder interessant is het voeren van zwem
mende visjes. Meestal breng ik cr een stuk of 
tien tegelijk in het bassin, d ie spoedig door de 
kaaimannen bijeengedreven worden in een hoek. 
Is het zover, dan steken beide dieren de kop 
onder water met de bek iets geopend. De kop 
wordt dan onder water heen en weer bewogen 
en de v isjes worden door snel toehappen ver
schalkt. N a vij f o f zes van deze drijfj achten zijn 
doorgaans a ile visjes gevangen en keert de rust 
in het bassin weer. 
De l r~r~ tste zeven maanden hebben de kaaiman
nen gezelschap gekregen van vijf Moorse beek
schildpadden {Clemmys leprosa) . die door de 
krokodilletjes in het geheel niet lastig gevallen 
worden. 
In de zomer laat ik de kaaimannen helc dagen 
in de tuinv ijver los; ze liggen zich dan op de 
rand te zonnen om bij de minste rustverstoring 
in het reddende water te duiken. Ik heb nooit 
gezien dat ze zich verder dan een meter van de 
waterkant verwijderden. 's Nachts gaan de die
reo terug in het bassin in het ter rar ium. 
Ik heb aan deze dieren vee! plezier beleefd en 
ik hoop ze nog een hele tijd te kunnen ho uden. 
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Wasmotten, Sprinkhanen 
en Kakkerlakken 

E. 11an Eysden - Den Haag 

Hoewel over het thema voederdieren al heel 
wat gezegd en ook geschreven is, wil ik daaraan 
toch nog wat van mijn ervaringen toevoegen, 
in de hoop dat anderen daarmede hun voordeel 
kunnen doen. De voedeslvoorziening voor onze 
dieren is, geloof ik, wei het moeilijkste probleem 
dat wij, terrariumhouders, kennen. Als gevolg 
van het gewoonlijk bijzonder slechte weer, zijn 
wij hier in Nederland gedurende een groat deel 
van het jaar uitsluitend op voederdieren uit 
eigen kweek aangewezen. En het blijkt daarbij 
wei bijzonder lastig te zijn, de kweekproduktie 
aan te passen aan de behoefte. Een kweek die 
het ene ogenblik al te goed gaat, kan door een 
of andere oorzaak ineens volkomen mislukken. 
Het zal ook Uw ervaring wei zijn, dat zoiets 
juist op het meest ongelegen moment gebeurt. 
Om van een regelmatige voedselvoorziening 
verzekerd te kunnen zijn, is het noodzakelijk van 
verschillende voederdieren meer dan een kweek 
op te zetten. Zo heb ik, om aan de behoeften 
van mijn dierentuin - in dit geva) een gecko~ 
tuin - te voorzien een paar kweken kleine 
wasmot, grate wasmotkweken, een kweekje 
mais-motten. een kweek van de Afrikaanse 
treksprinkhaan, van kleine kakkerlakken, droso
philla-kweken en ten slotte een kooi met kleine 
kamervliegen, waarvan de maden stijf behaard 
zijn. Deze )aatste inrichting functioneert op een 
wijze als beschreven in LACERTA, januari 1961. 
Over drie van deze kweken wil ik het nu 
hebben: de wasmotten, de treksprinkhanen en de 
kakkerlakken. Elk van deze kweken biedt zijn 
eigen moeilijkheden. 
Vaak wordt door terrariumhouders geklaagd, 
dat de wasmottenkweek weer mislukt is. Ge
woonlijk is men dan begonnen met een kweek 
grate wasmotten, die na enige tijd wordt ge
infccteerd met kleine wasmot, welke niet lang 
daarna de grate overheerst. Deze kleine was
mot is dikwijls minder bruikbaar dan de grate. 
De oorzaak van een mislukking in deze zin is 
waarschijnlijk de snellere cyclus van de kleine 
wasmot. De larven van beide soorten zijn ver
vaarlijke kannibalen, die, als het maar even kan, 
enthousiast de kaken zetten in hun weer)oos 
verpopte, sluimerende vriendjes. De poppen van 
de grate soort hebben hiervan meer te lijden, 
omdat dit stadium bij hen Ianger duurt en omdat 
ze in grote kluiten bij elkaar verpoppen. 
Van deze laatste eigenschap maak ik overigens 
gebruik om zo veel mogelijk poppen te redden, 
in de kweekruimten grate plukken losgetrokken 
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watten te leggen. Hierin verpoppen zich de 
larven van de grote wasmot bijzonder graag. 
Deze watten neem ik, als ze flink met poppen 
zijn bezet, uit de kweekbak, zodat er steeds 
motten in voorraad zijn. 
Men gebruikt meesta) voor de kweek blikken 
met een luchtrooster van fijn gaas. lk geef de 
voorkeur aan grate weckpotten, waarvan de 
opening is afgedekt met een katoenen lapje of 
gaasje. Bij gebrek aan voedsel of verpopge
legenheid knagen de larven zich er natuurlijk 
snel doorheen en dan kunnen ze zelfs schade 
aanrichten aan papier en textiel, waar ze hun 
gangen in boren Daar tegenover staat echter 
het voordeel, dat de stand van zaken in de 
kweekpotten gemakkelijker te volgen is, en dat 
bij het openen ervan niet zovee) wasmotten ont
snappen. Nu za) dat, vooral als zich vee) larven 
verpopt hebben, toch haast niet te voorkomen 
zijn. Maak dan gebruik van de handige vang
slurf van de stofzuiger, waarmee we, als we 
een nylonkous aan het andere eind van de slang 
bevestigen. de motten weer heel gemakkelijk 
kunnen vangen. 
De kweek zelf Ievert geen bijzondere moeilijk
heden op. De grote wasmotten plakken hun 
eierpakketjes muurvast op het glas van de 
kweekpot, of nog liever op de rand ervan, 
onder het dekgaasje. De pasgeboren larfjes zijn 
klein en ondernemend; in het begin snellen ze 
dan ook pot-in en pot-uit. Later worden het 
dikke rupsen, die met z'n allen een flinke hoe
veelheid was aankunnen. · s Zomers is er bijna 
geen plek te vinden die koe) genoeg is om hun 
vurig knaagwerk wat af te remmen. Maar in de 
winter is zo'n kweek waar de damp vanaf 
s)aat - ik mat temperaturen hoven 36 graden C! 
- een waarachtige uitkomst. 
Behalve warmte produceren de wasmotten ook 
vocht, dat door een luchtrooster moet kunnen 
uitwasemen, anders wordt de kweek te vochtig 
en komt er mijt in. Ook de aanwezigheid van 
vee] stuifmee] in de raat schijnt snelle mijtont
wikkeling te bevorderen. Soms ook zwerven er 
kleine witte diertjes met razend snelle bewe
gingen door en buiten de kweekpot. Ze zien er 
heel anders uit dan wasmotten en zijn waar
schijnlijk rovende insecten. 
Naar mijn ervaringen is het niet nodig de droge 
uitwerpselen van de wasmotlarven uit de kweek 
te verwijderen. 
Het is mogelijk de kleine wosmot uit de kweek 
te houden door de wasvoorraad te steriliseren. 



Hiervoor kan benzol-chloride worden gebruikt, 
dat in balletjes te krijgen is. Men kan er echter 
de eieren niet mee doden; met de behandeling 
moet dus gewacht worden tot aile eieren uitge
komen zijn. Daama de was goed afgesloten 
bewaren, opdat zij niet opnieuw met kleine 
wasmot geYnfecteerd wordt. 
Een kweek kakkerlakken Ievert ook uitstekende 
voedseldieren op voor vele volwassen terrarium
dieren. De jonggeboren kakkerlakjes vormen 
bovendien een prachtig overgangsvoedsel voor 
jonge dieren, als jonge sprinkhanen voor hen 
nog te groot zijn. 
Ik kweek een kleine soort. waarvan ik de naam 
niet ken. De 9 9 dragen de eieren in een pak
ketje aan het achterlijf, droppen dat na enige 
tijd, waarna de jongen er een voor een uitkomen. 
Als kweekbak gebruik ik een hoog, volglazen 
aquarium, afgedekt met een glazen dekraam, 
waarin een stuk zeer fijn benzine-gaas is be
vestigd. Eenvoudige: kan men een plaat zink 
nemen en van een dergelijk luchtrooster voor
zien, maar deze client dan wei goed aan te 
sluiten op de randen van de kweekbak! 
Sluit de bak liever niet af met een stuk gaas 
of een nylonkous! Oat heb ik in het begin ook 
wei gedaan en nu nog wacht ik in spanning op 
de eerste noodkreten om een ontsnapte kakker
lak in de provisiekast of erger, want eens vond 
ik de kweekbak onbedekt omdat het elastiekje, 
dat het weefsel strak op zijn plaats moest hou
den, gesprongen was! Tot nu toe heb ik slechts 
twee kakkerlakken door de kamer zien hollen; 
ze he~ben naar het schijnt gelukkig geen ge
geschtkte plek kunnen vinden om zich te ver
meerderen! 
Wat de inrichting van de kweekbak aangaat, 
het volgende: de bodem wordt bedekt met een 
l~ag veenmos, stukken schors en een turfe.Jaat, 
dte af en toe besproeid wordt, maar zo, dat et· 
geen water op blijft staan, want daarvan houden 
kakkerlakken beslist niet. Als voedsel krijgen 
ze afval van groente, fruit, kaaskorstjes, brood 
en stukjes vlees. Het is voor een goede gang 
van zaken wei nodig de kweekbak te verwarmen. 
Het distribueren van de kakkerlakken, die door 
de terrariumdieren als het ware met gejuich 
worden ontvangen, is nogal lastig. Die beesten 
zijn namelijk akelig vlug en als het warm is 
nog sneller. Ik gebruik daarom een plastic koker, 
waar ik de kakkerlakken in laat lopen, om ze 
dan in het terrarium waarin behoefte aan de 
beesten bestaat. over te brengen. Meer dan drie 
tegelijk lukt echter nooit. Intussen is het echter 
van belang op te ]etten, dat geen kakkerlakken 
over de rand heen glippen. Een met boter be
smeerde strook langs de bovenrand van de bak 
is niet effectief, hoogstens remt die hun snel
heid even af. 
En let er op, dat men de terraria waarin 
kakkerlakken gevoerd worden, goed afsluit1 ). 

Mijn sprinkhanen, Locusta migratoria, worden 
ook in een volglazen aquarium gekweekt, dat 
een bodemoppervlakte heeft van 25 bij 20 cen
timeter. Het wordt verwarmd door middel van 
een gloeilampje 15 Watt, dat geplaatst is hoven 
de kweekpot, een bloempot van ongeveer 10 

centimeter hoog, gevuld met steeds vochtig ge
houden, zandige aarde. 
Na ongeveer 6 weken is de pot gewoonlijk 
voldoende belegd. Dikwijls is dit te zien aan de 
legpijpen die de wijfjes loodrecht in de bodem 
boren waarna ze onder in de schacht keurig 
in een schuimomhulsel verpakt. een vijftigtal 
eieren leggen. Dan vervang ik de oude legpot 
door een nieuwe, en zet de belegde pot. afge
dekt met glas, extra warm en vochtig. Na 
en:ge weken komen de jongen in golven van 
50 of meer tegelijk uit de aarde. Ze zijn 0.5 tot 
1.0 em groot en vervellen direkt na de geboorte. 
Ze zijn dan donker van kleur. Ze lijken uiterlijk 
en in hun manier van kruipend voo:tbewegen 
vee) op loopspinnetjes. 
Ik moet u aanraden de jonge sprinkhanen ge
scheiden te houden van de grotere, totdat ze -
na de tweede vervelling - wat £linker ge
wo::den zijn. 
De kweekbak moet voorzien worden van klim
takken, opdat de volwassen 9 Q de kweekpot 
gemakkelijk kunnen bereiken en om de grotere 
sprinkhanen de gelegenheid te geven hangend 
te vervellen. 
Bij de sprinkhanen is het wei van belang · de 
kweekbak regelmatig schoon .te maken 'om 
schimmelvorming en aile narigheid van dien te 
voorkomen. 
Als voedsel geef ik zowel de grote als de 
kleine sprinkhanen grassen. Pas op met sla, 
andijvie en andere groenten, die vaak gevaar 
opleveren, omdat ze zo intensief worden be
spoten tegen insectenvraat. Het is mij meer dan 
eens overkomen, dat ik hele legsels verspeelde 
na het voederen met toch heel goed gewassen 
sla. Grote dieren kunnen naar het schijnt meer 
hebben, dan de jonge, die bij het kleinste beetje 
spuitgif sterven als ratten. 
De sprinkhanen kunnen het op den duur niet 
stellen zonder Iicht van de zon of van lampen. 
Warmte aileen is niet genoeg. 's Zomers worden 
met de kweek de beste resultaten bereikt. 
Het zou zeer gewenst zijn om in groepsverband 
een soort voedsel-centrale in te richten in een 
daarvoor geschikte ruimte, een centrale ver
verwarmingskelder bijvoorbeeld, waarin allerlei 
kweken kunnen worden ondergebracht en ver
zorgd en waarin geexperimenteerd zou kunnen 
worden met nieuwe voedseldieren, zodat ieder 
in tijd van nood eens aan een kweekportie van 
elk gewenst voederdier geholpen kan worden!2). 

1
) Een veiliger methode is kakkerlakken voeren 

uit het pincet! W. 
2 ) Wij zijn het met de heer van Eysden we] 
eens en zouden de Besturen van de werkgroepen 
willen vragen, de mogelijkheden te onderzoeken. 
w. 

Summary: Subject of this article is insect culture 
for feeding purposes. The author describes 
breeding techniques for Wax moths (Galleria 
mellonella), migratory grashoppers {Locusta 
migratoria) and cockoaches (Blatta sp.). 
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Aantekeningen over Ptyas mucosus 
Jiri llouba - Praag 

Bij dit artikel toon ik U een foto van een groot 
exemplaar van de Rattenslang. Ptyas mucosus, 
die in 1955 uit Moskou naar de d ierentuin van 
Praag wcrd gezonden. het eigendom werd van 
de vereniging van terrariumhouders en kort 
daarna geschonken wcrd aan terrariumvrienden 
in Berl ijn. Deze slangen werden voor het eerst 
gekweekt in Praag door O ldrich Melmuka. een 
terrar:umhouder. en wei regelmat:g sedert 1953. 
Melmuka deelde mij mcde. dat deze moo:e 
slang hoofdzakelijk van padden leeft. 
De Rus~:sche herpetologen P. V. T ere n
t e j e v en S. A. C e r n ov, geven in hun 

Pty 1111 IIUICO&II8 Lln1tC 

werk O PREDELITE LB PREM IKAJUSCICH
SJA I Z E MNO VODNICH, MO SKVA 1949, 
enige interessante bijzonderheden over deze 
soo: t: 

·O m het opvallend grote oog wordtPtyas mu
cosus in het russisch .. Grootoogslang" genoemd. 
De sla ng is gewoonlijk geelbruin, bruinachtig 

·o lijfgroen of bruin van kleur, meestal met smal
le. zwarte onregelmatige dwarsstrepen QP de 
rugzijde van het lichaam en op de staart. Deze 
strepen vormen zwarte randen aan vele der 
schubben. De bovenlipschilden zijn geelachtig 
met donkere randen. De buik is of grauwwit of 
geelachtig van kleur. De ventrale schubben 
van buik en staart hebben aan de zijkanten 

cveneens donkere randen. gewoonlijk zwart. 
De volwassen Rattenslangen in T urkmenie zijn 
bijna geheel zwart en g la nzend. terwij l de buik 
dooiergeel is. Jonge exempla ren uit deze s treken 
zijn lichtgrauw, waarbij vele schubben geheel 
of gedeeltelijk wit zijn. De buik is dan geel
achtig. Dez:e d ieren uit T urkmenie onderschei
den zich door hun kleur zo sterk van de 
indische en chinese exemplaren. da t zij onder
scheiding a ls geografisch ras. nigricens, ver
dienen. 
Ptyas mucosus is verspreid over geheel Zuid
oost-Azie, van Z uid-China. Formosa, tot Af-

foto Jlrl llouba - l•rnnt: 

ganistan en Turkmenie. Recent wordt zij ook 
gemeld van de vallei van de rivier M ugraby, 
waar ze zich in oasen ophoudt. De slang is 
zeer op water gesteld. In Indie leeft ze in bas
sen, plantages en velden. droog en moerassig 
terrein. 
Het hoofdvoedsel van Ptyas is de kikvors; 
slechts zelden eet zij andere kleine gewervelde 
dieren. 
In de zomer, in China reeds in Mei, in Indie 
in juli tot September, legt het Q tot 16 eieren, 
die 50 tot 65 mm lang zijn. 
De grootte van de pas uitgekomen jongen be
draagt 360 tot 472 mm.; volgroeid meet de 
slang maximaa l 3585 mm. 

IN BIN DEN JAARGANGEN LACERTA 

Nu de 20e jaargang van ons orgaan .. LACER
T A" weer afgesloten is, met de INDEX er bij, 
bestaat er wederom gelegenheid, om door tussen
komst van Uw bibliothecaris. deze jaargang, 
al of nict met enige vorige jaargangen, collec
tief te Iaten inbinden. 
Dit inbinden zal dit jaar bijzonder fraa i ge

.schieden en wei in een band geheel van danker
green imitatie kunstleder. Op de rug wederom, 
in gaud het woord .. L A C E RTA" met daar
achter in Romeinse cijfers aangegeven de jaar
gang, of jaargangen 

(bijv.: L ACER TA XVII- XX). 
Bovendien op de voorzijde van de band even
eens in goud: .. LA C E R TA" en daaronder 
de jaargang (of jaargangen) en de jaartallen 

..6 

waarover die jaargang loopt (of !open zo het 
meerdere jaargangen zijn ). 
E n de kosten hiervan? Deze bedragen voor: 
Een enkele jaargang f 3,50 
Twee jaargangen in een band f 4.-
Drie jaargangen in een band f 4.-
Vier jaargangen in een band . . f 4.50 
V ijf jaargangen in een band (max.) . . f 4.50 
(hieronder zijn begrepen de portokosten voor 
het toezenden van het hoek). 
De kosten s.v.p. tegelijk met het toezenden der 
jaargangen te voldoen op girorekening 3 10551. 
Dit werd nogal eens vergeten en gaf weer 
extra geschrijf. 
En wilt U ook nog een of twee jaargangen 
Iaten doorschieten met blanco bladz:ijden, dan 



is zulks f 0,50 per jaargang hager. 
Leden van LACERTA! Laat Uw kostelijke 
Lacerta-nummers niet slingeren, maar Jaat ze 
inbinden tot een of meer boeken, die dan niet 
aileen een sierraad zijn voor Uw boekenkast, 
maar wat meer is; een prachtig naslagwerk om 
Uw kennis omtrent de herpetologie en de terra
riumkunde te verrijken. 
Wilt U nog vroegere jaargangen hebben? De 
9e., tOe., lie., 12e. (nog een 13e.), 17e., 18e., 

19e. jaargang zijn ook nog verkrijgbaar zolang 
de voorraad strekt, ad f 5,50 per jaargang. 
Bovendien hebben wij in een catalogus van 
Mr. Hidde Meekhofs Antiquariaat nog gelezen, 
dat aldaar zelfs nog verkrijgbaar zijn: de jaar
gangen 6-13 en 16-17. 
Mochten bij U sommige nummers van een of 
andere jaargang ontbreken? Misschien heb ik 
die dan nog wei voor U. Vraagt dat dus aan 
Uw bibliothecaris. 

PRIJSVRAAG 

Op ee:t kort geleden gehouden bestuursverga
dering kwam ook onze Technische Terrarium
dienst ter sprake, die nog steeds sukkelt met 
sterk verouderde tekeningen en werkschema's. 
Bovendien zijn deze tekeningen zo technisch, 
dat een leek er vrijwel niet uitkomt. 
Het ligt derhalve in de bedoeling deze dienst 
grondig te moderniseren en daarvoor hebben wij 
de medewerking nodig van onze leden. Er werd 
besloten een prijsvraag uit te schrijven en wij 
nodigen aile leden uit om ontwerpen van zelf 
te bouwen terraria in te zenden. Afmetingen, 
materiaal etc. zijn volkomen vrij. 
Wel moeten de afmetingen gemakkelijk ge
wijzigd kunnen worden. 

SALAMANDER·TAGUNG IN FRANKFURT a/M. 
De jaarlijkse bijeenkomst van onze Duitse zuster· 
vereniging .,Salamander" vond dit jaar plants in 
Frankfurt n/M. Vier Lacerta·leden woonden deze bij· 
eenkomst bij en nn nfloop waren zij bel er unaniem 
over eens, dat het jammer was, dot nlet meerdere 
Lacerta-leden hierbij aanwezig waren. 
Toen wij, d.w.z. de Heren W. G. Van Oycn - Den 
Haag; J. A. Otle - Amsterdam; R. M. Meyer -
Amstelveen en ondergetekende donderdag 6 september 
's avonds in Frankfurt aankwamen, begaven wij ons 
naar het Cafe Well, waar nag een aantal Salamander· 
leden bijeen was en waar wij weldra in geanimeerde 
gesprekken waren gewikkeld. Ondanks bet late avond· 
uur besloten wij tach om de uitnodiqlng van een der in 
Frankfurt woonachtige leden, de Heer H. Platz, om 
nog even naar zijn diercn te kijken, aan te nemen. 
De beer Platz heeft qcen terrarium, maar een 
beplante hoek in de kamer, waar zijn dieren vrij 
rondkruipen. Ergens anders in de kamer zat een 
fraai exemplnar Chameleo jack.soni en om de huis· 
kamerlamp fladderdcn vlinders en uiltjes. Ergens 
achter een theemeubel vandaan schoten een paar 
muurgecko's te voorschijn. We waren dus wei in een 
heel bijzondere, om niet te zeggen enigszins bizarre 
huisknmer terecht gekomen. 
De volgende morgen began de officiiHe bijeenkomst 
in een der zalen van het Senckenberg Museum, waar 
ons erelid Prof. Dr. R. Mertens een bijzonder interes· 
sante lezing hield over de verschillende variiHeiten 
van de muurhngedissen op de eilanden in het Middel· 
landse Zeegebied. Prof. Mertens ging hierbij diep in 
op de problemen van de sterke neiging tot melanisme 
(,.zwart· of donkerkleurig") bij deze, vnak op slechts 
zeer kleine eilandjes of klippen levende ondersoorten. 
De zeer franie kleurendla's verduldelijkten een en 
ander op bijzondere wijze. 
Vervolgens liet ons lid H. Werner uit Jeruzalem een 
reeks kleurendln's zien van de herpetofauna van IsraiH, 
waarvan de meeste dieren, door de importen van de 
beer Van Heusden, voor ons ook in levende lijve 
bekend waren. 
Daarna liet Prof. Mertens ons nog enige zeer zeld· 
zame, levende reptielen zien, waaronder een paar 
zeeslangen en, een belevenis op zichzelf, een levende 
Brughagedis (Sphenodon punctatus). Dit ,.levende 
fossiel", gewend als het is nan vrij )age temperaturen, 
had geen verwarming, doch een koelaggregaat in 
bet terrarium! Na afloop van deze excursle langs de 

Ook is men vrij in het soort terrarium. Is het 
moeilijk om een goede werktekening te rna ken 7 
Geen nood, U behoeft slechts een eenvoudige 
schets in te zenden, voor de verdere uitwerking 
zal worden gezorgd. 
Aan een prijsvraag zijn nu eenmaal prijzen ver
bonden, en wij stellen de volgende bedragen. te 
besteden bij onze lmportdienst, ter beschikking: 
eerste prijs f 25.-: tweede prijs f 15.- en 
derde prijs f 10,-. 
De inzending sluit op 31 januari a.s. Doet Uw 
best De inzendingen worden eigendom van 
LACERTA ten behoeve van de Technische 
Terrariumdienst. 

Het bestuur 

levende have van het Senckenberg Museum, nodigde 
Prof. Mertens ons vieren uit om bij hem thuis zijn 
terraria en dieren te bezichtigen. Het was voor ons 
een bijzondere belevenis in de ann het woonhuis 
aangebouwde kas van Prof. Mertens tc moqen rond
kijken naar de daar vrij rondkruipcnde dieren, waar· 
onder een Fidzji leguaan (Brachy/ophus lasciatus); 
Phelsuma's, ecn prachtigc, forse Chame/eo jacksoni 
e.a. Het gaslvrije onthanl bij Prof. Mertens was voor 
ons wei een van de hoogtepuntcn van ons bezoek ann 
Frankfurt. 
's Middags slond er een rondleiding door bet be
roemde Exotarium van de Frankfurter dicrentuin op 
bet programma. De dnar aanwezige terraria vielen op 
door hun doelmatige en mooie inrichting en vooral 
door de reinheid, waaruit bleek, dot er veel zorg 
aan werd bestced. Ook de beplnnting stand er bij
zonder fris bij. Er huizen bier nogal wat bijzondere 
dieren, o.m. de Galapagos lcguaan, de Komodowa
raan en de Wateragaam. 
Zaterdagmorgen werd een bezoek gebracht ann de 
grootste Bromeliakwekerij van West-Duitsland in Bad 
Vilbel en de liefhebbcrs van con oerwoudterrarium 
konden hicr hun hart ophnlen nan de tientallen soorten 
Vriesea's, Aechmea's, Neoregelin's, Guzmannia's en 
Tillandsia's die daar worden gekweekt en menigeen 
maakte gebruik van de gelegenheid om tegen een 
schnppelijke prijs enkelc van deze tropenplanten nan 
te schnffen. 
's Middags hield Dr. R. Cesser een lezing over zijn 
ervaringen met bet kweken van exotische kikkers, 
verduidelijkt met kleurendia's. Ook deze lezing vond 
een zeer aandachtig gehoor en vnnzelfsprekcnd kwam 
het mooie kweekresultaat van de beer Meyer met 
Phyllomedusa hypochondrialis ook nog ter sprake. 
's Avonds was er een gczelig bijeenzijn en werd 
de Tngung min of meer beslotcn. Maar de volgende 
morgen zijn wij viercn met nog een paar Salamander· 
leden nog naar de Palmengarten gegaan (de hortus van 
Frankfurt), waar we nog enkele uren hebben rond· 
gezworven door de kassen, waarblj vooral de orchi· 
deenkas en de bromelinkas een onvergetelijke indruk 
maakten. En nadat we nog even een stukje Oud· 
Frankfurt, dat bet oorlogsgeweld had overleefd, had· 
den bezichtigd, was bet tijdstip helans weer aange· 
broken om de terugreis te aanvaarden, boordevol 
herinneringen aan een bijzonder interessant en leer
zaam lang weekend. 

M. van Rekum 
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De bibliotbecaris deelt mede: 
Het scbijnt nog al eens voor te komen. dat 
leden na bet ontvangen van een LACERTA
num me:, bemerken. dat zij bet vorige nummer 
NIET ontvangen hebben. Zij schrijven daar
over dan soms aan bestuursleden, die hen daar
in niet kunen belpen, docb de brief of briefkaart, 

dan eerst moeten doorsturen aan de bibliotheca
ris. Deze tocb ontvangt steeds aile nummers, 
die na de normale uitgifte overgebleven zijn. 
Stuurt U dus in den vervolge, indien U een 
nummer van Lacerta mist, biervan dadelijk 
bericbt aan Uw bibliothecaris. Hij toch kan U 
allicht dadelijk helpen. 

LedenlUst 
Nieuwe /eden: 
A. Nijhuis - Erkentrudenstritat 8 Dordrecht per 

1/10/'61 (!) 
A. van Harten - Lijsterstraat 6 - Rheden (Gid.) per 

1/4/'62 jl. 
1067 - J. Boers - Weimarstraat 41 - Den Haag 

jeugdlid per 1/10/62 
1068 - J. de Bruine - Westersingel 54 - Goes 

jeugdlid per 1/10/62 
1069 - A. Nolten - van Vollenhovenstr. 56 

Rotterdam jeugdlid per 1/10/61 
1070 - P. v. d. Have - Baauwstraat 12 - Vlaardingen 

jeugdlid per 1/10/62 
1071 - J. F. Schulheiss - .,Hoog Oorsprong·· 

Utrechtseweg 282 - Oosterbeek 1/10/62 
1072 - Hr. en Mevr. Libbenga-Nijkamp - Helene 

Swartplantsoen 25 Hazerswoude - Rijndijk 
1/10/62 

1073 - Mevr. W. Butot - Charivariusstr. 5 hs. 
Haarlem 1/10/62 

1074 - T. Hagen - P. Hendrikkade 6 Diemen 
jeugdlid 1/10/62 

1075 - C. W. Hamel - Brederodestr. 58 
Amsterdam 1/10/62 

1076 - A. Steyns - Adr. Mulderstr. 72b - Rotterdam 
1/10/62 

Adreswijzigingen: 
Mcj. L. van Berkel - Bussum nu Mevr. L. Hartog

v. Berkel - Jan Prinsstr. 17 - Weesp 

W. van Ipenburg - Schiedam nu Fabriplein 14a -
Schiedam (29/10) 

L. Bauer - Den Haag nu Hoofdstraat 37 - Stads
kanaal (27/10) 

J. G. Bijleveld - Utrecht 
thans Anthoniedijk 1 - Utrecht 

J. F. Jacobs - Amsterdam 
thans Lucellestraat 24 - Amsterdam 

J. A. Akkermans - Rotterdam 
thans Agniesse:;traat 113a - Rotterdam 

M. A. v. d. 'Kamp - Nw. Guinea 
thans p/a D. Vos - Finnenburg 156 - Den Haag , 

J. A. de Vries - Santpoort 
thans Corantijnstraat 6 - Santpoort 

J. H. M. Martens - Breda 
thans Keizersveer II - Raamsdonksveer 

Opzeggingen: 

Dr. Hemker - Lichtspielhaus Burgstelnfurt (Dld.) 
A. Hendricks - Leeuweriklaan 18 - Den Ha1g 
Tabak - P. Vlamingstraat 88" - Amsterdam 
Mevr. Reynecke - Amsterdam 
W. Stephan - Oss 
P. v. d. Meer - Den Haag 
H. van Dijk - Monster 
J. de Jong - Goedkoopstraat 23 - Rotterdam 
H. van Veen - Zwanenburg 
C. Vuijk - Rotterdam 
J. G. Hoogerheide ('t Sumatraantje) - Den Haag 

Verantwoordlng Tan de pennlngmeester 

ICekenlng Tan Daten en Lasten 1960/1961 

Drukkosten 
Cliche's 
Frankering bij abonnement 
Redactie- en verzendkosten (maandblad) 
Uitg. Voorzitter 

Secretaris 
., Penningmcester 

Inningskosten 
Uitgaven i.v.m. tentoonstelling ,.Breda" 
Bijdrage aan Werkgroep 's-Gravenhage 
Voordelig saldo 

CREDIT 
f 2.740,50 

550,70 
83,92 

156,80 
26,-
74,57 
30,32 

2,40 
50,-
30,-

174,62 

f 3.919,83 

DEBET 
Contributies 1957/58 

1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 

Reservefonds 
Extra Ontvangsten 

Deventer, 24 augustus 1962. 

f 4,15 
26,89 

.. 222,17 

.. 3.247,33 

.. 355,62 
10,75 

Balans per I oktober 1961 

POSTGIRO 
SPAARBANK DEVENTER 
SPAARBANK LEIDEN 
KASSEN: 

Voorzitter 
1 e Secretaris 
Bibliothecaris 

Kas bibliothecaris 
i /z. ., Waarborgsommen .. 

Techn. Terrarium Dienst 
Bezlttlngen (oude schrijf

machine, projectieappa
raat, diapositieven, 
bibliotheekboeken 

VORDERINGEN: 

8 

Achterstallige Contributies 
Drukkerij Den Oudsten 

f 5,40 
.. 5,81 
,, -,-

f 346,19 
.. 1.500,

~51,25 

11,21 

369,97 
10,5G 

P.M. 

262,25 
177,-

f 2.928,43 

Voordelig saldo A.P. f 665,17 
Voordelig saldo Rek. Baten & 

Lasten .. 174,62 

Reservefonds 
SCHULDEN: 

Vooruitbetaalde contributies 
1961/62 

idem. 1962/63 
Drukkerij Den Oudsten 

.. Waarborgsommen'' 

Deventer, 24 augustus 1962. 

f 355,G2 
.. 10,75 
.. 1.056,50 

f 3.867,55 
44,55 
7,72 

f 3.919,63 

f 839,79 
295,80 

.. 1.422,117 
369,97 

f 2.928,43 


