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Wanneer U dit nummer ontvangt is het al 
bijna 21 mel en kunt U zich nog maar net 
opgeven voor deelname aan de excursie op 
21 mel en eventueel 22 mel a.s., waarover op 
pag. 42 van het maart-nummer reeds het 
nodige werd gepubliceerd. 
Helaas moeten wij zeggen, dat in begin mel 
de belangstelling nog niet bijster groot was. 
Aileen Amsterdam was met ca. 10 deelnemers 
aangemeld, een gegadigde uit Den Haag had 
zich bij de heer v. d. Bund opgegeven en van 
de rest van het land : geen reaclies!l? Het Be
stuur, dat gemeend had met deze algemene 
excursie vele leden een plezier te doen en 
wei speciaal hen die niet via de bestaande 
werkgroepen nu en dan excursies kunnen 
meemaken, is hierdoor nogal teleurgesteld. 
Enfin het is nog geen 21 mel en de 'afwach
ters' kunnen nog komen. 
Voor de goede orde zij herhaald, dat op 
zaterdag 21 mei onder Ieiding van de heer 
C. F. v. d. Bund, Midden Eng 54, Bennekom, 
een kleine expeditie zal plaats vinden in 
Z.O. Flevoland, teneinde na te gaan of en zo 
ja welke amphibieen en replielen zich in dit 
nieuwe gebied hebben gevestigd. Op zondag 
22 mel gaat de tocht naar Deventer, alwaar 
de heren H. W. Offreins en F. Blankens~ein 
een excursie zullen lelden naar enige fraaie 
natuurgebieden in de omgeving. 
De deelnemers aan de zaterdag-excursie zul
len elkaar op die dag des morgens om 11 uur 
ontmoeten bij het Palingrestaurant (aan het 
IJselmeer) te Harderwijk. Zij die aileen op 
zondag 22 mel aanwezig kunnen zijn gelieven 
dil op te geven aan de heer v. d. Bund en 
horen dan waar en hoe laat op zondag wordt 
verzameld. 
Bij de opgaven wei gaarne vermelden of men 
per auto komi en zo ja of er plaatsen over 
zijn om niet-autobezitters mee te nemen. ln
dien men op het terrein te Wesepe wil kam
peren dient dit eveneeno te worden opgege
ven. Geadviseerd word! voorts laarzen mede 
te brengen met het oog op mogelijk vochtig
heid in sommige terreinen; ook enige kleine 
schepnetten zijn welkom. 
Mocht het uilermate slecht weer zijn, dan 
wordt op zaterdag om 9 uur via de heer v. d. 
Bund bepaald of de excursie al dan niet 
doorgaat. lngeval van twijfel kan men om
streaks dat tljdstip blj hem telefonlsch na
vrage doen onder Nr. 08379/2618. 

Red. 

VRAAG EN AANBOO 

Te koop gevraagd een Testudo carbonaria splx, 
vrouwtje, geslachtsrijp. Brleven met prijsopgave aan 
mej. E. C. Sicherer, Rubenslaan la, Bilthoven. 

Gevraagd: een paartje Lacerta viridis, lielst half
volwassen. Aangeboden: twee lacerta vivipara 
a 1 0,75 on twee Triturus alpestrls alpestris a I 1,25. 
D. Kelderman, Europalaan 98, Tilburg. 



Leioceph,dus cari11nlm Foto Zdmek Vogel, Praag 

Herpetologisehe waarnemingen op Cuba (II) 

H oogst e igenaardige bewoners van de bermen van 
niet te drukke wegen, van rotshellingen, zanddui
nen aan de kust en ook van dorpsmuren en oude 
gebouwen zijn de kleine leguanen van het ge
slacht Leiocephalus. H et veelvuldigst z ijn de soar
ten Leiocephalus cariJUliiiJ, de krulstaartleguaan, en 
de L. mbemis, de maskerleguaan, vertegenwoor
digd. 
Ieclere soort heeft geografische vormen, die zich 
in staartlengte, grootte en tekening van elkaar on
derscheiden. D e krulstaarleguaan is wei de inte
ressantste van de gehele familie. Hij is in verhou
ding tot zijn grootte zeer sterk, ongewoon nieuws
g ierig en past zich gemakkelijk aan. Zo houdt 
zich bijvoorbeeld het ras L. c. caril/(1/fiJ die de 
kortste staart hceft, ook op zeer drukke plaatsen 
op, zoals in de voortuin van het Nationaal Hotel 
in Havana. Dagelijks passeren hier vele auto's en 
grote aantallen mensen, doch het kleine diertje 
zit rustig op een paar passen afstand op de stenen 
van de kunstmatige rotspartij en stoort zich blijk-

"erlldintr L . Claassen uit Aqunrien Tcrrnrien 

baar helmaal niet aan de bedrijvigheid om hem 
heen. Zodra hij echter merkt dat hem te vee) aan
dacht wordt geschonken, verdwijnt hij in minder 
dan geen tijd in een spleet. V eel van deze leukc 
diertjes Ieven ook vrij in de dierentuin van Hava
na. 
Op het eiland Isla de Pinos, in de omgeving van 
Santa Fe, maakten wij onder nogal moeilijke om
standigheden jacht op de zich door eer~ grote 
staart onderscheidende L. carina/us mogolensis. 
Om studiemateriaal te verkrijgen bleef ons niets 
anders over dan enige van deze dieren a lsmede 
enige exemplaren van L. sticligfJJier en L. cubensis 
met een klein kaliber geweer te schieten, daar 
deze dieren zo snel zijn, dat zij in het moeilijke 
terrein niet levend te vangen waren. 
Daarentegen vingen wij van de soort Leiocephalus 
cubensis mbensis op de grote begraafplaats van 
Havana zoveel exemplaren a ls wij nodig hadden. 
Zij leefden daar heel genoeglijk tussen de ontel
bare grafzerken, tegen het wite marmer waarvan 
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Leiocephalus cubensis foto: ] . Nedermeijer 

zij goed afstaken. De plaatsvervanger van de 
directeur der dierentuin, Jose Milera, ging met 
een dunne stok en een Ius van paardenhaar aan 
het werk en koos de mooiste exemplaren uit, 
die hij met zijn Ius steeds moeite loos ving. Deze 
methode pasten wij, zoals elders in dit artikel zal 
blijken, later ook op enige andere reptielen toe. 
Het zal de terrariumhouders interesseren, dat 
L. caritlflllls een fikse rover is, die behalve insecten 
en spinnen ook aile kleinere hagedissen eet. 
Speciaal jonge Anolis wgrei vallen hem ten offer 
zoals wij hebben kunnen waarnemen. De mas
kerleguaan, L. c11beusis, is minder roofzuchtig. 
L. cariuatus, de krulstaarthagedis, draagt de staart 
op karakteristieke wijze opgerold op de rug en 
is in staat er bewegingen mee uit te voeren, die 
bepaalde graden van opwinding weergeven. De 
staartbewegingen hebl:en bij deze soort een signaal
functie. Ook de maskerleguaan krult de staart in 
spiraalvorm, echter minder vaak en niet zo fraai 
a ls de kru lstaartleguanen. 
D e grootste leguaan die op Cuba en op het eiland 
Isla d e Pinos voorkomt is Cyclura macleayi. Kort 
voor mijn aankomst stierf in de dierentuin van 
Havana een mannetje van deze soort, dat 12 kg 
woog. Er komen echter nog grotere exemplaren 
voor . In deze dierentuin houdt men enige dozijnen 
van deze dieren, waaronder volwassen en halfwas 
exemplaren, terwij l er ook talrijke jongen te zien 
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zijn die hier dikw ijls uit de door de vrouwtjes 
in de aarde begraven eieren kruipen. De jonge 
C. macleayi zijn fraaie dwarsgestreepte diertjes, die 
verrassend snel en meestal op de achterpoten 
!open. Naarmate zij ouder worden, worden zij 
steeds omvangrijker en ontstaat een duidelijke 
niet harde rugkam. D e oude leikleurige mannetjes 
z ijn onder elkaar onverdraagzaam en plegen de 
uitgekozen standplaatsen bloedig te verdedigen. 
Tegenwoordig zijn deze interessante hagedissen op 
Cuba a l een zeldzaamheid en zij houden zich als 
regel slechts op in ontoegankelijke gebieden. Ik 
was in de gelegenheid een grote Cyclura in het 
dichte oerwoud bij Los Indios op net eiland Isla 
de Pinos waar te nemen en twee andere in net 
doornige onderhout tussen rotsen op net lang
gerekte schiereiland achter Varadero. Het vangen 
van deze dieren was in dit moeilijke terrein on
mogelijk. Toch brengen vangers herhaaldelijk een 
jonge C. macleayi naar de dierentuin, waarvandaan 
ik ook drie exemplaren mee naar Praag kon 
brengen. 
Van de Bahama ei landen, de Antillen en de om
liggende eilanden zijn in totaal 16 soorten Cyclura 
beschreven, waaronder ook de grootste soort, de 
neushoornleguaan, Cycl11ra comuta, van het eiland 
Santo D omingo. Al deze soorten eten niet aileen 
grote insecten, vogeleieren en jonge vogels, maar 
ook zoete vruchten en de zachte delen van vele 
planten. Naarmate deze leguanen ouder worden 
schakelen zij meer en meer over op plantaardig 
voedsel. Bij gevaar verdedigen zij zich met staart
slagen. 

( wordt vervolgd) 

Cycltlra t11acleayi (jot1g) foto: ]. Nedermeijer 



De -vlinderagaam 
Leiolepis belliana 

ltl. I)Rfl Re h11n1, A.ma,crtftun 

Op de in april 1965 gchouden Algemene Leden
vergadering in Amstelvcen viel een import uit 
Thai land te bewonderen, waarbij zich een aantal 
d ieren bevond, dat hier niet of nauwelijks bekend 
was. 
Het spreekt vanzelf dat de aanwezigen grote be
langstelling toonden voor deze dieren. 
Jammer genoeg waren de meeste beschadigd en 
toonden ten gevolge van ondeskundig transport, 
maar ook door de hieronder beschreven oorzaken, 
kapotte neuzen . 
De aanblik van een prachtige vlinderagaam deed 
mij deze schoonheidsfout vergeten, temeer daar de 
gevraagde prijs zeer redelijk was. En met mij 
waren er nog een aantal leden die hetzij deze 
vlinderagamen hetzij de prachtige, blauwkoppige 
c,doteJ myJtac/11 kochten. 
Op de 10 dagen later plaatsvindende werkgroep
bijeenkomst in Amsterdam vernam ik echter van 
andere leden, dat hun pas verworven vlinderaga
men reeds na enkele dagen het tijdelijke met het 
eeuwige hadden verwisseld. Bij mij leefde het dier 
echter nog en het zag er ogenschijnlijk goed ge
zond uit, zij het, dat de neus nog steeds kapot was, 
al was wei enige genezing te bespeuren. 
Leiolepi1 belliana is echter beslist geen gemakke
lijk terrariumdier en ik wil in dit artikel duidelijk 
maken waarom en tevens enige richtlijnen geven 
voor een succesvolle verzorging. 
Allereerst echter een korte beschrijving van het 
dier zelf. 
Leiolepis belliaua is een reeds gedurende ca 80 

itle t foto'• ran d e t1darUr~er 

Leiolepis bel/iat1a 

jaar bekende, 40 tot 50 em (van neus tot staart
punt) groot wordende hagedis uit Zuid-Oost Azie. 
Het is een bodembewoner die gangen in de grond 
graaft tot een lengte van I :\ 1,25 m waar bet 
dier zich gedurende de nacht en bij onraad in 
terugtrekt. Als gevolg van deze gravende levens
wijze heeft de beschubbing van het dier een heel 
andcr uiterl ijk dan die van de meeste Agamidae. 
Inplaats van de grove, harde en veelal stekelig 
gehiclde schubben die wij o.m. kennen van Agama 
en Calotes, bezit de vlinderagaam, evenals b.v. de 
mccste skinkachtigen, zeer kleine, ronde en gladde 
schubben. Deze geven het d icr een fluweelachtig 
uiterlijk en verhinderen door hun dichtheid het 
indringen van zandkorrels. 
De staart van de vli nderagaam neemt ongevcer 2/J 
van de tota le lengte in beslag en het lichaam is, 
vooral wanneer het dier zich zont of opgewonden 
raakt, sterk afgeplat. LeiolepiJ belliaua kan n.l. de 
voorste ribben zeer sterk uitspreiden, waardoor de 
ruime huid aan de flanken wordt gespannen. Er is 
ecn duidelijke overeenkomst met het geslacht Dra
co, de vliegende draakjes. De vlinderagaam kan 
cchter geen zweefvluchten uitvoeren zoals het 
draakje, hoewel zulks vrocger wei werd beweerd. 
Door hct uitzetten van de ribben krijgt de hagedis 
inderdaad iets weg van een vlinder, welke indruk 
nog wordt versterkt door de heldere oranje en 
blauwe vlekken van de flanken, die dan extra 
duidelijk zichtbaar worden. 
Bij de mannetjes hebben ook de voor- en achter
poten blauwe, metaalachtig g lanzcnde vlekken, 
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vooral in de paartijd. De naam 'vlinderagaam' is 
dan ook goed gekozen. 
Leiolepis belliaua is geen uitgesproken insekten
eter, doch voedt zich ook met plantaardig voedsel. 
Voor wie het sterke gebit met de bijna 2 mm 
lange, achterwaarts gekromde hoektanden beziet, 
is het duidelijk dat de vlinderagaam zeker niet 
voor een vrij forse prooi, b.v. een nestjonge muis, 
zal terugschrikken . Waarschijnlijk zal hij ook wei 
klcinere hagedissen verorberen. Ook het harde 
chitinepantser van een flinke kever kan gemakke
lij k worden gekraakt. 
In het terrarium zijn de dieren aanvankelijk heel 
erg schuw en rennen, zodra men de bak nadert, in 
blinde vlucht er vandoor, waarbij ze hun neuzen 
aan de glazen wanden kapot stoten. Na verloop 
van tijd worden ze wei makker, doch men dicnt ze 
zeer langzaam en heel rustig aan hun vrecmde, 
eng begrcnsde behuizing te wennen. 
Wil men deze dieren met succes verzorgen dan 
dient men ten eerste over cen zeer ruim steppe
terrarium te beschikken, dat wei ca 2 rn lang en 
50 em breed mag zijn . De bodem wordt bedekt 
door een glas- of kunststofplaat of, bij gebrek hier
aan, met een dik soort plasticfolie, opdat het dier 
bij het graven geen verwondingen kan oplopen 
aan een eventueel roestig geworden bodemplaat. 
D e bodemlaag, bestaande uit uitgegloeid zand 
vermengd met bos- of heidegrond, moet minstens 
20 /t 25 em dik zijn. En ige flin ke stenen, b.v. 
flagstones, zullen door de dieren gebruikt worden 
om er hun holen onder te makcn . 
Een gedeeltelijke beplanting met flinke wortelbal
len of zodenvormende planten geeft ook een goede 
graafmogelijkheid, vooral als men dit gedeelte 
matig vochtig houdt. 
Aangezien Leiolepis belliaua een liefhebber van 
zonnestraling is, verdient het aanbeveling het ter
rarium voor een zuid- of westvenster te plaatsen. 
Ju ist in de zon ontplooien ze hun kleurenpracht 
ten volle. Bestaat de mogelijkheid om ongefilterd 
zonl icht te geven, b.v. door een gaasbedekking 
van het terrarium (uiet door een gazen zijwand: 
kapotte neuzen !) , des te beter voor het dier. In 
een groot terrarium, waar de dieren hun eigen 
schuilplaatsen kunnen graven, zal men minder 
gauw last hebben van het in het wilde weg tegen 
de ruiten rennen en de daarmee gepaard gaande 
kapotte neuzen. H et d ier zal zich dan bij vermeend 
onraad, zeker a ls bet enige dagen met rust is ge
laten om zijn schuilplaats ongestoord te kunnen 
graven, in z ijn gang terug trckken. 
lndicn men de vlinderagaam in een kleiner ter
rarium gaat verzorgen, verdient het aanbeveling 
om de verzorging in de vroege ochtenduren te 
doen plants vinden. Doordat het dier dan nog 
koud en dus passief is, kan het gemakkelijk ge
han teerd worden, waarbij hct toch aan zijn ver
zorger gaat wennen en zijn natuurlijke schuwheid 
zal gaan verliezen . Ecn zecr rustige plaats voor 
het terrarium is dan wei aan te bevelen. Door 
kalme en regelmatige verzorging, waarbij men het 
dier gerust hongerig mag houden zonder dat 
ondervoeding gaat optreden, zal het dier vrij snel 
aan zijn verzorger wennen. De eerste weken vor
men de moeilijkste periode in de verzorging. Voor
al rust, kalmte en overleg zijn dan van groot be
lang. 
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Bij de vlinderagaam zal men niet gauw voor 
voedselproblemen komen te staan, daar ook g rotere 
dieren, zoals volwassen treksprinkhanen, door de
ze forse hagedissen worden genuttigd. Bovendien 
lijkt het mij waarschijnlijk, dat men deze dieren 
ook aan stukjes rauw vices zal kunnen wennen . 
Over de aard van de plantaardige kost staan mij 
geen gegevens ter beschikking. Wei client dit 
altijd vers te zijn en zoete, zachte vruchten zullen 
zeker worden gegeten. Hier ligt dus nog een ter
rein braak, waar slechts het experiment nader in
zicht kan verschaffen. Daar de meeste planten
etende hagedissen graag bloeiende planten eten 
lijkt het mij aanbevelenswaardig om het vooral 
hiermee, b.v. met bloeiende leeuwenbekken, te 
proberen. 
En teneinde in de toekomst importen van gave, 
gezonde d ieren te verkrijgen, moge ik de leden
importeurs aanraden, de dieren, elk apart verpakt 
in een linnen zakje of nylonkous te Iaten verstu
ren en bij aankomst de dieren te plaatsen in ter
raria waarvan de ruiten aan de binnenzijde zijn 
afgedekt met de bekende schuimplastic plafond
tegels, waardoor neusbeschadigingen en de daar
door mogelijke sterfteverliezen to t een minimum 
worden beperkt. 
Over de levenswijze van Leiolepis belliaua is nog 
maar zeer weinig gepubliceerd. Daarom zou het 
plezierig zijn indien t.z.t. door de betreffende 
!eden hun ervaringen met en observaties van deze 
hagedis in ons blad werden medegedeeld. 

Leiolepis helliaua 



Naschrift redactle: 
In een pr1bliealie van ]iri Felix, verbondetz aan de 
dieretllrtin in Praag, t'ersehenen in bet febmari
nummer 1966 t'an bet Oostdrtilse blad Aquarien 
T errarien, v01rden U'ij 11og enige nadere bijzollder
heden over Leiolepis be/Jiana. De schrijt,er heeft 
in Zrtid-Oostazie eetz aantal vlinderagamen get,an
gen en deze dieren meermalen kunnetz gadeslaan. 
Hij schrijft hen steeds vlak latzgs de zeekusl le 
hebben waargenomen op 11at1welijks 100 meter 
t'an de vloedlijtl! Zij graven daar diepe holen 
(80 em - 110 em) in bet zand, die op de p/aatsen 
t'an het eigenlijke hoi aan het einde t'an de lange 
gang, koel en voehtig zijn. V erder heeft hij L. 
be//iana spinnen, libel/en en jotzge krabbm zien 
eten, doch nimmer platztaardig t'oedsel! De schaar
se vegetatie ler p/aatse besto11d r1it cacteee11 en 

Ephedra stmikm. Wegens de grote hille ot'erdag 
war en de diere11 aileen 's morgens en in de na
middag actief. Zij zijn razendsne/ en zeer schuw. 
Het grootsle exemplaar, dat de beer Felix heeft 
kunnen vange11 (door uitgraven) had eetz totale 
le11gte van 47 em. 
De meegenomen exemplaretz hebbetl het in een 
terrarium slechts 6 a 7 maandetl uilgehouden, 
zodat voorlopig geeoncludeerd kan worden, dat 
het gem gemakkelijk houdbaar dier betreft. Uit 
de biotoop-omschrijt,ing kan in ieder get,al wor
den afgeleid, dat deze reptielen vee/ mimte, 
warmte (zon), doeh ook koele, t'ochtige lr1cht, 
benevem flinke graafmogelijkheden nodig hebben. 
Voorwaar geen eentJOtldige opgave in ee11 terra-
rirtm. 

L.C. 

Verslag -van de op 26 maart Jl. In de kantlne -van de Dlergaarde BIJjdorp te 
Rotterdam gehouden Algemene Leden'"ergaderlng. 

Volgens de presentielijst werd deze vergadering 
door 57 personen bezocht, waarvan 54 gewone
en bestuursleden en 3 jeugdleden. 
De heer D. P. van Wijk, die de heer H. A. L. 
Menne, die verhinderd was, verving, heette allen 
hartelijk welkom. De agenda-punten werden vlot 
afgehandeld. 
Het verslag van de penningmeester, dat reeds met 
het maart-nummer aan de leden was toegezonden, 
lokte geen commentaar uit en men toonde veel 
begrip voor de aangekondigde contributieverho
ging. De contributieverhoging ingaa11de 1 oktober 
a.s. werd met algemene stem men goedgekeurd, 
zodat met ingang van 1 october 1966 de contri
butie voor gewone leden I 18,- en voor jeugd
leden I 14,- zal gaan bedragen. 
Bij de bestuursverkiezing richtte de heer van 
Wijk nog speciaal het woord tot de aftredende 
bibliothecaris, de heer A. T. Reijst en bracht hem 
dank voor het vele, dat hij voor Lacerta heeft 
gedaan. De heer van Wijk vond deze bijeenkomst 
echter niet geschikt om over de vele verdiensten 
van de heer Reijst uit te weiden en stelde voor dit 
te doen bij gelegenheid van ons 25-jarig jubileum. 
Op deze bijeenkomst zal dan ook officicel afscheid 
worden genomen van de heer H. A. L. Menne. 
Het bestuur is thans als volgt samengesteld: 
D. P. van Wijk, voorzitter; ]. A. Otte, Vice-voor
zitter; A. Glimmervcen, penningmeester; R. M. 
Meijer, secretaris. 
Commissarissen: W. G. van den Akker, C. F. v. d. 
Bund, L. Claassen, R. Gelderman, ]. Honders, 
M. van Rekum en A. T. Reijst. 
Bij de rondvraag werd een brief van de heer W. 
Bergmans voorgelezen, waarbij enige punten be
treffende de bescherming van reptielen en amphi
bieen ter sprake werden gebracht. Men werd op
geroepen aan het bestuur melding te maken van 
gebieden, welke voor eventuele bescherming van 
de herpetofauna in Nederland in aanmerking 
komen. Het bestuur zal na deze meldingen con
tact opnemen met het RIVON ( een uittreksel uit 
deze brief is hieronder afgedrukt). De heer v. d. 

Bund deelde desgevraagd mede, dat het RIVON 
ten enemale niet bij machte is aile biotopen voor 
ondergang te behoeden gezien de vele andere be
langen, die hierbij een rol spelen. Het terrein bij 
Tilburg, waarvan in Lacerta gewag is gemaakt, 
was reeds door het RIVON opgegeven als onmo
gelijk te behouden. 
Na de pauze hield de heer Th. Cornelissen een 
lezing met dia's o.a. over een 'werkbezoek' van 
enige Amsterdamse leden aan de 'Werkgroep 
Deventer', maar een hoogtepunt vormde toch de 
dia's die hij had gemaakt van het uitkomen van 
agame-eieren. 
Na de lezing werd de bijeenkomst, die weer bij
zonder plezierig is verlopen, besloten. 

Jaar-verslag oTer het jaar 1964.fl96S 

Het aantal leden, dat in het afgelopen vereni
gingsjaar tot onze vereniging is toegetreden is 
niet onbelangrijk geweest; helaas staat hier tegen
over, dat een vrij groot aantal leden moest worden 
afgevoerd, niet zozeer wegens wanbetaling doch 
ook omdat er een grote achterstand in admini
stratie was. 
Het ledenaantal bedraagt thans 498 leden, waar
van 10% jeugdleden. 
Over de activiteiten binnen de vereniging valt te 
berichten, dat deze bevredigend kunnen worden 
genoemd. De werkgroepen Amsterdam en Rotter
dam kunnen op een bloeiend verenigingsleven 
terugzien. De bijeenkomsten werden druk bezocht 
en de sfeer liet niets te wensen over. De nieuwe 
werkgroep in Maastricht beweegt zich zelfs op 
internationaal terrein, omdat deze bijeenkomsten 
ook door een aantal van onze Ouitse leden wor
den bezocht. Daarentegen leed de werkgroep 
Den Haag een betrekkelijk noodlijdend bestaan en 
werden slechts weinig bijeenkomsten georgani
seerd. De werkgroep Utrecht is door gebrek aan 
activiteit van de kant van de voorzitter tijdelijk 
op dood spoor gebracht. De heer G. P. A. Frij
link, tot dusverre secretaris van de werkgroep, 
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zal tracbten deze werkgroep weer nieuw Ieven in 
te blazen. 
Het Herpetogeografiscb Verslag kreeg bijzondere 
waardering in binnen- en buitenland. 
De verkoop bleef ecbter beneden de verwacbtin
gen van bet bestuur. 
De Algemene Ledenvergadering, welke in Am
stelveen is gehouden, werd naar verhouding 
slechts matig bezocht ondanks het feit, dat de 
hieraan verbonden lezing van Dr. Scherpner als 
zeer interessant kon worden beschouwd. Als bij
zonderbeid wil ik hier nog aan toevoegen, dat 
Dr. Scherpner geen kosten voor reis- en verblijf
kosten nocb kosten voor honorarium van zijn 
lezing heeft gedeclareerd. 
De uitgeschreven foto-wedstrijd, waarvcor vol
gens stemming op de Algemene Ledenvergadering 
in Amstelveen veel belangstelling bestond, is geen 
succes geworden. Het aantal inzendingen was 
zeer teleurstellend en de kwaliteit van de inge
zonden foto's bleef op enige uitzonderingen na, 
ver beneden de verwachtingen. 
Tot slot wil ik de leden opwekken mogelijk
heden te zoeken om 'LACERTA' meer bekendbeid 
te geven omdat nog regelmatig blijkt, dat enthou
siaste terrariumhouders van het bestaan van 
'LACERTA' niet op de boogte zijn. Voor een 
goede en gezonde gang van zaken is het nodig, 
dat bet ledenaantal wordt opgevoerd ter verster
king van de kaspositie. 

R. Meijer, secretaris 
Ams~elveen, 22 maart 1966 

Uittreksel brief W. Bergmans 19 maart 1966 
. . . • . . in art. 2, lid b van onze statuten is sprake van 
natuurbescherming o.d. Op dit punt is Lacerta tot 
dusverre niet bljster actief geweest. 
1. Nog onlangs is gebleken dat het RIVON bijvoor
beeld zich weinig gelegen laat liggen aan de inland
sa reptielen en amphibieen. Gedoeld wordt hier op 
de boomkikkerpopulatie die nabij Tilburg werd aan
getroffen en die door industrievestiging e.d. met 
ondergang werd bedreigd. RIVON ondernam geen 
actie en er zijn derhalve door Lacerta-laden enige 
honderden boomklkkers weggevangen. Overigens 
warden in het klelne gebied ook aangetroffen: ge
wone padden, groene en bruine kikkers en kleine 
salamander (misschien ook: vlnpootsalamander). In 
Amsterdam en waarschijnlijk in geheel het randstad
Holland gebied lopen de salamander- en kikker
populaties schrikbarend terug. Ook elders in het 
land verandert de toestand in het nadeel van de 
herpetofauna. Mogelijk kunnen Lacerta-laden sugges
ti~s doen om bepaalde stukken land tot natuurge
bted te verklaren. 
2. Met betrekking tot geimporteerde dlersoorten· de 
handel in Zuideuropese en Noordafrikaanse land
schi.ldpadden is ronduit schandaligl In Engeland is 
de tmport van verschillende diersoorten, waaronder 
leguanen en landschildpadden sedert 1964 wettelijk 
geregeld t~neinde deze diersoorten, door ongecon
troleerde tmporten, voor uitsterven te behoeden. 
G.evraagd wor~t of Lacerta voor ons land een derge
lit~e beschermmg zou kunnen bewerkstelligen, waar
btJ het ~rom gaat dat niet nodeloos veal dieren wor
den getmporteerd die via de handel bij onkundige 
kopers terechtkomen. 
3: Een zaak. van ergernis bij iedere oprechte terra
n.umhouder ts de onkunde t.a.v. reptielen en amphi
bteen, vooral voor wat betreft de verzorging die 
door vele h.andelaren aan de dag wordt gelegd. 
Ontelbare dteren komen daardoor nodeloos snel 
aan hu.n ~~nde. Ook blj de import van vogels is dit 
zeer dtkwttls het geval. Gevraagd wordt of Lacerta 
hiertegen tats kan ondernemen, bijv. via de Kamer 
van Koophandel en de Vereniging tot Bescherming 
van Dieren. Lacerta laden zouden alvast kunnen be
ginnen met het verzamelen van bezwarende gegevens. 
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THE BROMELIAD SOCIETY 

De levendige interesse die bestaat voor bromelia
ceen als terrariumplanten - onlangs bij gelegenheid "' 
van de geschenkzending van Mr. Jack Holmes van 
Holmes Nurseries in Tampa, Florida, U.S.A., door 
vele leden getoond - doet vermoeden, dat het voor 
menigeen interessant is te weten, dat er in de 
Verenigde Staten een vereniging bestaat voor men
sen met belangstelling voor bromelia's. Deze 'Bro
meliad Society' verenigt een wereldwijde groep 
van mensen, met een amateuristiscbe of profes
sionele belangstelling voor deze planten. De ver
eniging kent acht actieve plaatselijke werkgroepen; 
zeven in de U.S. en een in Nieuw Zeeland . waar 
van nature geen bromelia's voorkomen . en be
schikt over een centrale waaruit men zaden kan 
betrekken. De vereniging heeft ereleden in vele 
l~nden en deze mensen zijn bereid ieder te helpen, 
dre wat voelt voor het houden van Bromeliaceen. 
Dr. R. Oeser- ons welbekend - en Walter Richter 
zijn enigen van hen. 
Om de twee maanden publiceert de vereniging een 
eigen tijdschrift, dat zowel in kleuren als in zwart
wit is geillustreerd, met een veelbeid van gegevens 
ove! de planten, proeven, verzorgingsmethoden, 
zaaren en zaadbehandeling, beschrijvingen van 
nieuwe soorten en verslagen van plantenjachten 
enz. Het lidmaatscbap kost zes dollar per jaar: 
Secretaresse van de vereniging is Jeanne Woodbury 
1811 Edgecliff Drive, Los Angeles 26, Cal., 
U.S.A. Voor verdere informatie kan men zich tot 
mij wenden; het is de moeite waard. L. Wijffels, 
St. Lambertusstraat 2, Engelen, post 's-Ht. 

KNOFLOOKPADDEN 

Van ons lid, de heer H. W. M. Gerrits ult Nljmegen 
vememen wlj dat In de gemeente Overasselt biJ 
Nljmegen knoflookpadden zljn waargenomen. Dlt 
was het geval op het terreln C.R.M., object 'Over
asseltso en Hatertse Vennen' zljnde een beschermd 
gabled. De padden zljn gevonden door de heer 
B. P. S. Boljk, Staatsbosbeheer, en wei rondom 
dlens huls. Dr. Oomen van de Nljmeegse unlversltelt 
stelde vast, dat het Pelobatus f. fuscus betrof. Op 
9 augustus 1965 werd een d waargenomen en op 
23 augustus een 2 ter grootte van 51 mm. Op 28 
augustus zl)n nog twee 2 gevonden met een Iengle 
van 56 en 69 mm. 
Daar de knoflookpadden, behoudens mlsschlen In 
Zuld-Limburg, steeds schaarser schljnen te worden, 
verdlent deze vondst zeker vermeldlng. WIJ hopen 
dat hler zowel ala blj de herpetogeograflsche dlenst 
In de komende maanden nog vele belangwekkende 
waarnemlngen op dlt terreln zullen blnnenkomen. 

Red. 

(NB lnmiddels is over deze vondst een uitvoerige 
en geillustreerde publicatie verschenen in het Natuur
historische maandblad, 55e jrg. No. 2, d.d. 25 febru
cri 1936). 

VRAAG EN AANBOD 

Aangeboden: een aantal Hemidactylus turcicus, jon
ge exemplaren a f 3,50, volwassen a f 5,50; Tarentola 
mauritanie&, jonge exemplaren a f 2,-, volwassen 
a f 4,50, exclusief verzendkosten. Aanvragen bij 
G. Foreman, Vossenlaan 18, Huls ter Heide, 
telefoon 03402/4389. 
Aangeboden: terrarium met verlichting, lang 125 em, 
hoog 100 em, diep 50 em. Geschikt voor droog of 
vochtig. Vraagprijs f 35,-. 
W. M. Floris, Balistraat 125", Amsterdam. 


