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Agama sinaita 

Maar heel zelden, en thans in bet voorjaar 1965 
door H. Zinner in Wen en, wordt de kleine. 
langpotige, bontgekleurde Agama sinaita aan .. 
geboden, die de voorkant van dit nummer siert. 
Het is een op rotsige bodem in semi .. aride 
gebieden levende soort, die door zijn prachtig 
hemelsblauw gekleurde kop sterk opvalt. Het 
verspreidingsgebied ligt in zuidelijk V oor .. Azie 
van Israel tot Yemen, maar de nauwkeurige 
grenzen ervan zijn niet bekend. 
In 1958 ontving ik een levend exemplaar van 
deze soort, een dier dat door Dr. De Haas 
gevangen was in de Negeb .. woestijn in Zuid .. 
Israel. Naar hij berichtte leefde bet dier daar in 
gezelschap van de gedrongen, kortpotige Agama 
pallida en de grote gele hardoen, Agama stellio 
brachydactyla. Het mij gezonden dier was een 
& . In gevangenschap bleek spoedig, dat bet 
dier behoefte had aan flinke warmte, of in 
elk geval sterke temperatuursverhoging rond 
bet middaguur, en dienovereenkomstig veel 
Iicht, om tot voUe activiteit te komen. Het dier 
was dan bijzonder beweeglijk en zeer snel, at 
voomamelijk spinnen, maar ving ook vliegen 
door er met opgeheven kop achteraan te rennen 
en omhoog te springen om ze uit de Iucht te 
snap pen. 
Het dier is aan een niet nader onderzocht 
vergiftigingsverschijnsel in de zomer van 1959 
doodgegaan. 

L. WijHels 



Triturus -vulga••is italieus 
H. E. llill•ener , Berljjn. 

O ver de kleins te Europese wa tersalamander, 
Trifurus vulgaris italicus (P e r acca) , is mij 
slechts een uitvoerige en goede beschrijving 
bekend en wei die door Dr. W olterstorff uit 
19 12. Reeds toen bleek deze dwerg uit Midden
en Z uid-Italie een moeilijk houdbaar dier te zijn , 
hoewel Wolterstorff een v rouwtje bijna acht 
jaar in Ieven hield. 
Het was in 1962, da t ik weer eens in het bezit 
kwam van de levende Triturus vulgaris italicus. 
De vreugde was toen echter nict geheel onver
decld , daar het mannetjc als een mummie aan
kwam. ondanks het transport in oktober, dus in 
een relatief gunstig jaargetijde. 
Het volgendc transport. in juni 1963. was pas 

een volledig succes: a ile zeventien verzonden 
exemplaren kwamen gezond in Duitsland aa n. 
De grootte van de ma nnetjes ligt tussen de 45 
en 60 mm. die van de vrouwtjes tussen de 50 en 
70 mm. Van de vindplaats Leece in Zuid-Italic 
wordt een dwergvorm vermeld, waarvan de 
g rootte in beide geslachten de 55 mm niet over
schrijdt. 
De kleur van de bovenzijde bij de landvorm is 
zwartbruin tot lichtgr ijs, h ier en daar da nker 
gestippeld of gevlekt. De keel is roodachtig geel. 
bij enkele exemplaren fijn da nker gestippeld, bij 
de meeste echter zonder v lekken. 
Het paarrijpe mannetje heeft een du idelijke 
geelachtige tot zilverwitte zijstreep, met o f zon
der vlekken. De staartpunt eindig t in een korte 
draad. In tegenstelling met de andere bekende 
Triturus-soorten heeft het mannetje in de paar
ti jd geen kam of rug lijst. De ve rtebraals treep is 
veeleer duidelijk verzonken. Bij de watervorm 
zijn bij het vrouwtje vaak donkere, smalle Iengle-

.,ertaflntc J, llondera 

strepen te zien, de flanken zijn soms metaal
achtlg glanzend. De kloaka van het mannetje is 
gewelfd en zwa rt van kleu r, die van het vrouwtje 
is kegelvormig en eenkleurig groen- of bruin
achtig. 
Het in oktober aangekomen vrouwtje bleef 
voortdurend in het water en at gretig daphnia's. 
tubifex en kleine, levendige regenwormen. 
E nchytraeen daarentegen werden slechts aarze
lend en aileen bij grote hanger verorberd. In juli 
1963 s tierf dit dier helaas aan darmparasieten. 
De in de zomer van 1963 ontvangen salaman
ders bleven echter s teeds o p het land. Helaas 
g ing het groo tste aantal van de dieren va n 
lieverlede dood, ondanks a ngstva llige reinheid 

Jato 11an klenre n d ln II. E. lli1bener 

en aile moeite d ie ik mij getroostte. De eerste 
weken namen de sala ma nders voedsel in de 
vorm van kleine regenwormen aan. Ik vermoed. 
dat de dood veroorzaakt is door da rmparasieten, 
daar bij twee dade dieren bij het fixeren in 
alcohol heel kleine witte en geelachtige worm
pjes u it de kloaka kwamen. De overgebleven 
exemplaren zochten ook in het voorjaar van 
1964 het water niet op, ondanks het fei t dat 
de kloaka bij beide geslachten toen begon te 
zwellen en de dieren veel levendiger werden. 
Bovendien nam bij de vrouwtjes de lichanms
omva ng toe. De sala ma nders Ieven nu in een 
terrarium, waarin mospo llen. boomschors en 
dakpa nnen voldoende schuilplaatsen bieden. In 
de ochtenduren wordt de g roo tste activiteit ont
wikkeld. terwijl bij het aanbreken van de 
schemering de meeste dieren in hun schuil
plaatsen zijn verdwenen. 
Ik hoop. dat de kweek van dit interessante 
d ier mij in het voorjaar van 1965 zal gelukken. 
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Cl•amaeleo ousloleli Folot ;lqunrie n u11d 1•errnrie11 

Kameleons I 
E'. de Graaf 

In het fraaie tijdschrift ARTIS, dat om de twee 
maa nden verschijnt en w aarop u zich tegen 
betaling van f 7,50 per jaar kunt abonneren 
bij het administra tieadres PI. Kerklaan 40 te 
Amsterdam, pos tgironummer 65'124. troffen wij 
in het mei/juninummer van 1964 een bijzonder 
interessante en fraai ge'illustreerde publicatie aan 
van de ha nd van de heer F . de Graaf, over 
het gedrag van verschillende soorten Kame
leans. Met de welwillende toestemming van de 
schrijver en van de redactie van ,.Artis" nemen 
wij gaa rne in dit en het volgende nummer van 
ons blad een groot deel van deze publicatie 
over. 
. . . Nu zijn de ogen van kameleons ook wei erg 
merkwaardig en de s tarende blik van het 
reptiel maa kt dikwijls een wat sinistere indruk. 
Daarbij komt nog dat de ogen onafhankelijk van 
elkaar draaibaar zijn. Met het ene oog kan de 
hagedis een prooi in de gaten houden, terwijl 
hij met het andere achterom kijkt of er geen 
gevaar dreigt. De ogen puilen sterk uit en zijn 
bijna geheel bedekt door dikke gerimpelde oog
leden . Er blijft slechts een klein gaatje over, 
waardoor de ka meleon de we reld kan bekijken. 
De ogen zijn dus eigenlijk kleine beweeglijke 
uitkijktorentjes. 
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Voor het voortbestaan van het dier zijn deze 
mcrkwaardige ogen van bijzonder vee! belang 
en nu t. Aile kameleons voeden zich hoofdzake
lij k met insekten en deze vlugge dieren worden 
gevangen met behulp van de tong die razend
snel uit de bek kan worden geschoten. Om met 
de tong een klein insekt o p enigc a fstand te 
kunnen pakken, moet je bijzonder goed afstan
den kunnen schatten. En hiervoor nu zijn de 
ka meleon-ogen heel goed geschikt. Z ij kunnen 
beidc door hun grote beweeglijkheid gemakke
lijk op hetzelfde punt worden gericht zodat het 
dier cen stereoscopisch beeld kan vormen. Hij 
kan op deze manier uits tekend de afstand tot 
de prooi schatten , maar vervolmaakt de me
thode nog door bij het fixeren van de prooi 
de kop heen en w eer te bewegen, zodat het 
insckt van verschillende kanten wordt bekeken 
en de a fstand geschat. Afhankelijk van de soort 
en natuurlijk van hun grootte kunnen kameleons 
insekten, die op afsta nden van 15 tot mcer dan 
30 em verwijderd zitten, feilloos treffen. 
De tong van de kameleon is eigenlijk nog een 
vee! merkwaardiger en efficienter instrument 
dan de ogen. In uitgestrekte toestand is hij bijna 
net zo lang als het gehele lichaam. Aan het v rije 
uiteinde bevindt zich een verdikking. In nor-



male stand ligt de gehele tong in plooien ge
rangschik t in de bek van het dier. Een serie 
spieren. die in de lengterichting in de tong vcr
lopen. trekken het lichaamsdeel samen op cen 
puntig botje dat achter in de bek uitsteekt. Het 
geheel maakt dan de indruk van een veer die 
gespannen om een stok wordt gehouden . Ziet nu 
de kameleon cen geschikt prooidier, dan wordt 
dus eerst nauwkeurig en langzaam de juiste 
positie van het insekt bepaald en wordt. indien 
nodig, de a fstand er naar toe verkleind door 
behoedzaam naderbij te s luipen. Is hij dicht 
genoeg bij, dan opent hij zijn bek, beweegt het 
gehele tongappa raat wat naa r voren en ontspant 
dan plotseling de lengtespieren van de tong. 

Cfoamaeleo m e lleri 

Tezelfder tijd worden a ndere spieren, die ring
vormig o m het knotsvormig uitcinde van de 
tong liggen, met kracht samengetrokken. Door 
deze spierbeweging wordt de tong met kracht 
van het s teunende botje .. afgeschoten" en in 
samenwerking met het versla ppen van de lengte
spieren a ls het ware uit de bek geslingerd. 
Ook het zich plotseling vullen van de blocd
vaten schijnt mee te helpen de tong zijn grote 
en plotselinQe s nelhcid te geven. 
Meestal wordt de prooi feilloos getroffen en daar
na met tong en a l teruggetrokken in de bek. Tot 
voor kort was men van mening dat het knots
vormige uiteinde van de to ng bedekt was met 
een s terk klevend slijm, dat door de klieren in 
de mondholte wordt geproduceerd. R ecent on
derzoek heeft echter uitgemaakt dat dit waar
schijnlijk bij geen enkele kameleon het geva l is. 
Integendeel, de tongen zijn nooit kleverig, ai
leen maar een beetje vochtig. 
Hoe ziet nu de kameleon kans om zijn prooi, 
na hem getro ffen te hebben. naa r zich toe tc 
halen? Het is gebleken, zoa ls op bijgaande 
foto's trouwens duidelijk is te zien, dat althans 

bij veel soor ten de tip van de tong gespleten 
is. H iermee wordt de prooi vastgepakt en van 
de tak waa rop deze zit losgetrokken. Wanneer 
men een insekt vastmaakt aan een bepaald 
soort weeginstrument. kan men zelfs de trek
kracht va n de kameleontong bepalen. Bij der
gelijke p roefnemingen heeft men a l waarden 
gevonden van meer dan 65 gram. hetgeen voor 
zo' n klein dier toch een hele prestatie is. 
Het gehele proces van wegschieten en weer 
binnenhalen van de tong, gaat buitengewoon 
snel. Het ene moment zie je de kameleon zijn 
toekomstige prooi fixeren, het volgende is de 
buit verdwenen en zit de kameleon het hapje 
te kauwen. Voor het blotc oog is het nauwe-

lijks te volgen. Daarom denken de negers in 
sornmige s treken van Afrika dat de kamel<'on 
gif spuwt en onbarmhartig slaan zij daa rom 
iedere kameleon die zij ontmoeten dood. U iter
aard gebeurt dit met afgewend hoofd, want het 
boze oog van de kameleon mag hen niet aa n
staren ... 
Hct volledig uits tcken va n de tong kan vol
tooid zijn in ongeveer 1/ 64 seconde, terwijl het 
binnenha len nauwclijks meer tijd vergt. 

Het vangen van de prooi gaat dus wei bij
zonder snel voor een die r, di!t zich overigens 
gedrailgt of het aile tijd van de wereld hecft. 
Bijna geen enkel a nder rcpticl loopt zo be
dachtzilam en is zo flegma tisch a ls de kame
leon. Aile soorten bewegen zich stapje voor 
sta pje over de boomtakken en bij gevaar gaan 
zij er niet in snelle v lucht vandoor, maar ver
starren in hun houding en wachten gelaten hun 
onzcker lot af. Springen kunnen zij ook niet; 
hun gehclc voortbcwcgingsmccha nisrne is aan
ge past aan hct zich langzaam bewegen op 
boomtakken. 
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Kan een bepaald instinct 
bij de voortplanting van amphibieen 

ontbreken? 

Prof. Dr. A. Stoll1, Amsterdam 

De Indianen zijn echter in het algemeen van 
mening. dat de oeverbever van nature ontzet~ 
tend lui is en dat hij domweg weigert om met 
de andere dieren samen te werken. Met het oog 
daarop wordt hij dan op een gegeven moment 
uit de kolonie verdreven. Wanneer de bevers 
goed en wei bezig zijn, dulden zij geen enkele 
vorm van geluier. Wellicht tracht onze vreemde 
vriend hen wei te overreden, dat al hun arbeid 
onnodig en volkomen overbodig is en deelt hij 
daarom in het lot van de hervormers in het 
algemeen. 
Persoonlijk zijn wij van mening. dat er nog 
een derde opvatting mogelijk moet zijn. Is de 
oeverbever niet een van de zeldzame dieren, 
waarbij verschillende instincten van de soort 
volkomen ontbreken? Hij bouwt geen dam en 
geen nest, omdat hij nu eenmaal geen neiging 
heeft om te bouwen. Hij weet doodeenvoudig 
niet, hoe hij het zou moeten doen. Misschien 
zouden wij kunnen zeggen. dat hij vertegen
woordigt wat het dier duizenden jaren geleden 
algemeen was. voordat hij leerde om volgens de 
regels van de kunst zijn nest en dam te bouwen. 
Door een wonderlijke gril van de erfelijkheid 
komt deze primitieve bever nu onverwachts weer 
te voorschijn en hij voelt zich helemaal niet op 
zijn gemak, omdat hij in de meest letterlijke zin 
van het woord reeds geheel en al uit de tijd is. 
De andere bevers jagen hem weg, omdat aile in 
troepen levende dieren, zoals bijvoorbeeld ook 
de vogels. een sterke afkeer en vrees hebben 
van elke onregelmatigheid in hun soort. Zelfs 
in gevallen, waarin de afwijking slechts gering 
is, bijvoordbeeld kleine misvormingen of een 
onbetekenende wond. jagen zij het arme slacht
offer meedogenloos uit hun midden. Het is zeer 
zeker een wreed instinct, maar anderzijds een 
deel van een der oudste in de natuur: het 
instinct van het in stand houden van de soorten. 
Dit verklaart ook het feit, waarom de oever
bever nooit een vrouwtje vindt: geen enkele 
bever wil immers wat met hem te maken 
hebben. 

Dit in sommige gevallen ontbreken van het in
stinct is zeker niet een eigenaardigheid van de 

DE ENQU:aTE 
Er zijn tot dusverre 124 enquete-formulieren 
terugontvangen; een resultaat dat onze verwach
tingen heeft overtroffen. De meeste formulieren 
zijn volledig en met veel zorg ingevuld en het 
totaal bevat een schat van gegevens, die thans 
zo zorgvuldig mogelijk wordt gesorteerd en 
waarover U in het mei-nummer nadere bij
zonderheden zult vernemen. De talrijke vragen 
die via het formulier zijn gesteld kunnen helaas 
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bevers aileen. Van tijd tot tijd wordt in noor
delijk streken een vogel uitgebroed, die de drang 
tot trekken niet heeft. Hij roept zijn vertrek
kende makkers geestdriftig na, maar volgt nooit 
en blijft in zijn geboorteland om een behoorlijke 
kans te hebben in de hevige winterstormen 
om te komen. Zou het dan in het Iicht van dit 
alles zo vreemd zijn. dat het abnormale gedrag 
van de beide genoemde Amphibieen zou berusten 
op het ontbreken van bepaalde instincten? Stelt 
men zich op evolutionistisch standpunt, dan 
client men toch noodzakelijkerwijs aan te nemen. 
dat genoemde Amphibieen met gespecialiseerd 
voortplantingstype zijn ontstaan uit amphibie
soorten, waarbij het voortplantingstype heel wat 
eenvoudiger en minder gespecialiseerd was. In 
erfelijk opzicht is een terugslag tot de voor
ouders zeer zeker mogelijk. Men spreekt dan van 
atauisme. Zo kunnen negers in zeldzame ge
vallen een blank kind krijgen. Atavisme over 
een grotere tijdsruimte moet dan toch ook niet 
tot de onmogelijkheden behoren. In dit verband 
kan nog worden vermeld. dat volgens verschil
lende auteurs bepaalde dieren in doodsnood een 
krcet kunnen uiten, die zij normaliter niet Iaten 
horen. maar waarvan men aanneemt. dat het 
een kreet van verre voorouders moet zijn. 
Naar onze mening kunnen wij samenvattend 
vaststellen, dat in onze beide gevallen de dieren 
het primitieve stadium van het ongecompli
ceerde voortplantingstype nog niet waren ge
passeerd. Zij stonden als individuen nog aan 
het begin van de ontwikkelingsreeks. Bepaalde 
eigenschappen, die de soort gedurende lange 
pcriodcn had verworven, bleken zij nog niet te 
hebben verworven. Gedegenereerd waren zij 
n!et, al zou men op het eerste gezicht wei ge
neigd zijn om dit aan te nemen. In werkelijkheid 
waren ze slechts achtergebleven in ontwikkeling. 
Het leek ons goed om op deze weinig bekende 
zaken eens in een artikel te wijzen. De terra
riumliefhebbers kunnen er dan ook eens op 
}etten en eventueel nieuwe gevallen signaleren. 
Met het oog op de grote zeldzaamheid zou het 
immers bijzonder jammer zijn, wanneer een der
gelijk geval door onkunde aan de aandacht zou 
ontgaan. 

niet aile dadelijk worden beantwoord en wij 
verzoeken de betrokkenen daarom nog enig ge
duld te hebben. 

Degenen, die het formulier nog niet hebben in
gezonden nodigen wij uit dit alsnog zo spoedig 
mogelijk te doen, opdat een zo compleet mogelijk 
overzicht kan worden samengesteld. 

L.C. 



Nienw verwarmingsmateriaal 

0. ltl. llombroeh, Oo•t11oorne 

Flexel is een produkt van de Imperial Chemical 
Industries. Het bestaat uit glasvezel en een 
elektrisch geleidende. rubberachtige kunststof 
en wordt in de handel gebracht in rollen van 
zwart folie van ca. 0,2 mm dik en 30.5 em of 
45.7 em breed. Dit materiaal heeft een elek· 
trische weerstand van ca. 250 ohm per opper· 
vlakte·eenheid en kan evenals gewoon plastic· 
folie met een schaar worden geknipt in delen 
van gewenste afmetingen. 
Door een rechthoek aan twee zijden in te 
klemmen tussen metalen (bij voorkeur koperen) 
strips wordt een verwarmingselement verkregen. 
waarvan het af te geven vermogen bepaald 
wordt door de verhouding tussen de lengte (I) 
en de breedte (b) van de rechthoek. Bij een 
bepaalde verhouding 1/b wordt de afgegeven 
warmte per oppervlakte-eenheid bepaald door 
de to tale oppervlakte van het element ( 1 x b). 
In het algemeen zal het aanbeveling verdienen 
het geheel elektrisch te isoleren. Dit kan een· 
voudig geschieden door het Flexel aan beide 
zijden te voorzien van een dunne laag normaal 
plastic. Hiervoor wordt aanbevolen Melinex
plasticfolie. Flexel en Melinex·folien kunnen 
met een gewone naaimachine met Terylene· of 
Terylene/katoendraad op elkaar worden ge
naaid. 

Voorbeelden: 
1. Een strook van 4 em breed en ruim 40 em 

lang wordt aan elk der korte zijden inge· 
klemd tussen koperen strips. De afstand 
tussen deze elektroden, waartussen een span
ningsverschil van 220 volt wordt aange· 
bracht, is in dit geval 10 x de breedte 
1/b = 10) . De elektrische weerstand tussen 
de elektroden is dan 10 x 250 = 2500 ohm. 
Uit deze gegevens 1aat zich het totale af te 
geven vermogen berekenen met de formule 
W = V2 /R. waarin 

W vermogen in Watt 
V = spanningsverschil tussen de 

elektroden in volts 
R = elektrische weerstand in ohms 

W = 220 x 220 : 2500 = 19.4 Watt. 
De totale opperv1akte van het element is 
4 x 40 = 160 cm2 • Het af te geven ver· 
mogen per cm2 is dus 19,4/160 = 0,12 
Watt/cm2 • 

Andere voorbeelden. eenvoudig afgeleid uit 

VAN DE BIBLIOTHECARIS 
In de bibliotheek is onder no. 708 opgenomen 
het boek Schildpadden door Jan van Rheenen. 
In dit boek worden bijna aile bestaande Schild
padden behandeld, die geschikt zijn om in huis. 
tuin of vijver te worden gehouden. Het betreft 
zowel de landbewoners als de meer of minder 
aquatiel levende dieren. Bijzondere aandacht 

het bovenstaande. zijn weergegeven in 
onderstaande tabel. 

Totaal Vermogen 
vermogen per cm2 

(Watt) (Watt/cm2 ) 

2. b = 8 em 1 = 40 em 38.8 0.12 
3. b = 4 em 1 = 80 em 9.7 0.03 
4. b = 4 em 1 = 20 em 38,8 0,24 
5. b = 2 em 1 = 40 em 9.7 0.12 
De gegeven voorbeelden zijn speciaal gekozen 
in verband met de mogelijke toepassing als 
terrarium·verwarming. Bij een geschikte keuze 
van afmetingen en het aantal aan te brengen 
verwarmingselementen zijn de toepassingsmoge· 
lijkheden bijna onbeperkt. De enige beperking is 
de maximum oppervlakte~temperatuur van het 
element; deze is 150° C. Als het gehele opper~ 
vlak van het Flexel wbrdt geisoleerd met 
Melinex zal de oppervlakte-temperatuur be~ 
neden 120° C moeten blijven. 
De oppervlakte-temperatuur ( gemeten direct op 
het materiaal) wordt bepaald door het elektrisch 
vermogen per cm2 en de snelheid van warmte~ 
afgifte ( omgevings-temperatuur. luchtcirculatie 
e.d.). In het algemeen zal het elektrisch ver
mogen ongeveer 0.3 Watt/cm2 mogen bedragen 
zonder dat de maximum oppervlakte~tempera~ 
tuur overschreden wordt ( dit geldt voor Flexel, 
geisoleerd met Melinex). 
Overigens is de ]age oppervlakte-temperatuur 
met het oog op veiligheid juist een voordeel. De 
gewenste hoeveelheid warmte kan toch worden 
verkregen door aanpassing van de grootte van 
het warmtewisselend oppervlak ( vloer-. wand~ 
of plafondverwarming). Hierdoor wordt in ver
gelijking met andere warmtebronnen bovendien 
een betere warmtespreiding verkregen. De va
riatiemogelijkheden voor lengte, breedte en het 
aantal elementen, alsmede de flexibiliteit van 
het materiaal en de zeer eenvoudige verwerking 
maken dat voor uiteenlopende gebruiksdoel
einden een goede aanpassing is te bereiken. 
De kosten van dit materiaal bedragen ongeveer 
f 25,...- per m2• 

Deze kosten zullen echter bij gebruik voor een 
terrarium gering zijn, b.v. van f 0,60 tot f 1.50 
al naar de grootte van het terrarium. 
Belangstellenden kunnen zich voor eventuele 
bestelling, onder opgave van de gewenste 
lengte en breedte, wenden tot de werkgroep 
Rotterdam. 

wordt verder besteed aan de huisvesting, de 
winterslaap, de voortplanting alsmede aan het 
optreden van ziekten en de behandeling daar
van. 
Naar mijn mening dan ook zeker een boekje, 
dat door vele schildpaddenhouders welkom zal 
worden geheten. De waarborgsom bedraagt 
!5.-. 
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Lacerta weer op een tentoonstelUng 

In Den Haag hebben we eind december - begin 
januari, zoals iedere winter, in de Zuiderpark
H.B.S. weer een prachtige tentoonstelling ,De 
Natuur in Huis" gehad. 
De werkgroep 's-Gravenhage e.o. van Lacerta 
kwam hier met een rijke inzending van ongeveer 
30 terraria uit. De voorzitter van die werkgroep. 
de heer B. Leenart en de secretaris de heer 
J. Boers hebben zich ingespannen om onze in
zending, die veel belangstelling trok, tot een 
groot succes te maken. 
Van de talloze geexposeerde terrariumdieren wH 
ik noemen: 
collecties Thamnophis, zowel zeer jonge als vol
wassen dieren; een grote Chinese rattenslang 
Elaphe schrenckii, een prachtexemplaar; een 
door een onzer jeugdleden ingezonden Opheo
drgs aestivus, die een groot, dichtbegroeid ter
rarium voor zich aileen had (de reden, naar ik 
vernam, waarom het diertje in een zo uitsteken
de conditie verkeerde) ; de zeldzame sian~ Ari
zona elegans; wat de hagedissen betreft: Lacer
tidae, Scincidae, diverse Cordylus-soorten, 
Diploglossus tenuifasciatus; verder een terrarium 
met Madagaskar-reptielen, zoals prachtige Phel
suma's en een terrarium met lbiza- en Vedra
hagedissen. 
Er waren nog vele andere dieren, waaronder 
grote Bufo marinus. 
De tentoonstelling was uitgebreider dan vorige 
jaren. Zes zalen in het grote gebouw waren 
ermee gevuld. Er waren inzendingen van: 
de stichting ,Nederlandse Onderwijsfilm" te 
Den Haag; Artis, Amsterdam; de N.J.N.; de 
Openbare Bibliotheek te Den Haag; het 
NIVON; de verenigingen Orneon (vogels), Flo
ralia, Lacerta, Biologia Maritima, De Natuur
vriend, Baracuaa, de Vereniging voor Micros
copie enz. 
Verbijsterend mooie dierenfoto's waren er van 
de bekende heer A. van den Nieuwenhuizen. 

H. A. L. Menne 

Attentle 

Op zaterdag 10 april a.s. zal de Jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering worden gehouden 
in de kantine van de Diergaarde Blijdorp in 
Rotterdam. Het doet mij bijzonder veel genoegen 
u te kunnen berichten, dat Dr. Scherpner be
reid is gevonden voor Lacerta op die dag een 
lezing te houden onder de titel: ,Or. W. 
Klingelhoffer und sein Werk". 
Voor verdere bijzonderheden verwijs ik naar 
de convocatie voor de jaarvergadering, die bij 
deze e_2itie is gevoegd. 
Verder delen wij u nog mede dat Dr. Fop I. 
Brouwer in het bekende radioprogramma .,Weer 
of geen weer" op zondag 25 april a.s. om 9.06 
uur het vierde Herpetogeografische V erslag zal 
bespreken en nog enige facetten van de 
Herpetologie nader onder de Ioupe zal nemen. 

R. M. Meijer ....- Secretaris. 
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Blbliotheek 

Wij trachten nog steeds voor ooze bibliotheek 
te verwerven het belangrijke werk van Arthur 
Loveridge: Revision of the African Lizards of 
the Family Cordylidae, uitgegeven in de vorm 
van een bulletin of the Museum of Comparative 
Zoology at Havard College....- Vol. XCV nr. 1. 
Cambridge. Mass. U.S.A. 
Deze publikatie schijnt in de handel uitverkocht 
te zijn. lndien een van ooze lezers kans ziet dit 
werk ten behoeve van de bibliotheek te ver
krijgen dan wordt hij uitgenodigd zich met 
ondergetekende in verbinding te stellen. 

A. T. Reijst. 

Vraasr en aanhod 
Ouwehands Dierenpark vraagt voor bet Terrarium een 
1/inke mannelijke ktacht (ongeh.) die liefhebberij heeft 
in het verzorgen van reptielen enz. Gezonde, prettige 
werkkring, goed loon. 
Schriftelijke sollicitaties aan de directie van Ouwehands 
Dierenpark. Grebbeweg 109, Rhenen. 

L. G. A. Hoevers. Manderiinstraat 17, 's-Gravenhaqe 
biedt aan: 4 ex. Terrapene c. carolina, Indiana voor 
f 10,- per stuk. Lengte circa 15 em. 

A. H. Tobbe, Cath. Beersmanstraat 80 b te Rotterdam 
vraaqt de volgende nummers van Lacerta: 18e jrg. 
no. 12; 19e jrg. no. I; 2le jrg. no 2, 3 en 7. Gaarne 
prijsopgave. 

Aangeboden: Oerwoudterrarium. Aflopende bodembak 
met afvoer en ingebouwd aquarium. Hoogte 1.20 m, 
breedte 1 m, diepte 65 em. Lichtkap met 3 TL-lampen. 
Kabelverwarming tangs de bodem. Hoogte onderstel 50 
em. Schuifbare voorruit van geslepen spiegelglas. 
Prijs f 15,-; met extra kabelverwarming van 4 m lang 
(buigbaar) f 90,-. G. Kater, Thorn Prikkerstraat 35 Ill, 
Amsterdam-W. 

J. Lanting, Laan v. d. Vrijheid 27, Groningen, vraagt 
te koop: een mannetje Hemidactylus frenatus. 

Nieuwe leden 1 

1270 H. van den Berqh, Graaf van Egmontstraat 52, 
Antwerpen-1. • 

1271 R. de Marees van Swinderen, 2536 N. 53rd St., 
Apt. 7 Phoenix, Arizona U.S.A. 

1272 A. A. van Toor, Diephuisstraat 108, Rotterdam-12. 
1273 A. Gruijs Jr., Ooievaarstraat 14, Zaandam. 
1274 Tierpark Berlin, Am Tierpark 41, z.H. des Herrn 

Dr. H. G. Petzold, Berlin, Friedrichsfelde, D.D.R. 
1275 M. J. Lodeizen, v. Delftlandplein 170, Amsterdam

Overtoomseveld. 
1272 en 1273 zijn jeugdleden. 

Adreswijzlngen 1 

G. Koudijs naar p.a. mevr. Moederzoon, v. Woustraat 
164 III, Amsterdam. 

R. Geesink naar Torenflat 89. van Vollenhovenplein, 
Leiden. 
H. Ch. Smits, naar Amerongenstraat 60, Den Haag 
F. W. Blankenstein, naar P. C. Hooftlaan 15, Deventer 
Vertrokken zonder nader adres achter te Iaten: 
J. L. L. Vorst, Leiden; F. A. Dijkstal, Den Haag; 
G. Veldhuizen ,Waterscout", Post Leiderdorp; J. 
Regter, Utrecht; Guida Nijs, Mechelen. 

OVERLEDEN: 
H. Schnurrenberger, Nepal. 

Opzegglngen 1 

G. Battenberg, Amsterdam; J. C. Scholten, Amster
dam; Het Grafisch Exportcentrum, Amsterdam. 
Mouwen en Demming, beiden te Bergen op Zoom 

Ontvangen voor bet Clichelonds f 4,- van de beer G. 
G. v. d. Heiden, Amsterdam. 


