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Jubileumfonds 

Zoals reeds in het februari-nummer werd 

aangekondigd zai op zaterdag 10 September 

a.s. het 25-jarig Jubileum van Lacerta worden 

gevierd door middel van een bijeenkomst, 

waarschijnlijk in Utrecht, alwaar enige pro-

mlnente sprekers interessante terrariumdieren 

met behulp van dia's en/of films onder Uw 

aandacht zullen brengen. Tevens zai er in 

September een extra dik jubileum-nummer 

van ons blad verschijnen. 

Voor een en ander is geld nodig en de kas-

positle is, helaas, nogal benard! 

Vandaar het idee om, zij het wat laat, een 

Jubileumfonds te stichten waarin U een bij-

drage voor de jubileumkosten kunt storten. 

Elke bijdrage, dus ook kleine of hele kleine 

zijn welkom op de girorekening van de Pen-

nlngmeester No. 429349, de Heer A. Glmmer-

veen te Diemen, met vermeldlng: t.b.v. Jubi-

leumfonds. Ook betaling van eventuele ach-

terstallige contributie helpt het Bestuur in de 

goede richting! 

Doe het nu, want de voorbereidingen zijn in 

voile gang. Als ieder lid f 2,50 in het fonds 

zou storten was het Bestuur uit de zorgen. 

Meer mag natuurlijk ook! (en graag). * 

Het Bestuur 

•,"•* 
% 
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Reuzenanolissen 

£• Wijffels, Engelen (N.B.) 

Aan een recente import uit Cuba, waarvoor 
zelfs de baard van de heer Van Heusden moest 
worden ingezet, hebben we te danken, dat we 
nu beschikken over een verscheidenheid van 
Cubaanse dieren, waarvan de reuzenanolissen. 
Anolis equestris M e r r e m , een grote bijzon-
derheid zijn. De voorplaat van de heer Neder-
meijer geeft een uitstekend beeld van het dier, 
dat in werkelijkheid nog iets groter is dan h:er 
afgebeeld. De kleur is een zacht mosgroen dat 
naar diep donkerbruin kan verkleuren met een 
sterk roodachtige tint vooral op het achter-
lichaam. De lichtkleurige tekening is wit, geel en 
licht rose; de keelzwam, die bij 9 9 nauwelijks 
kleiner is dan bij <J c5. is eveneens licht rose. 
Reuzenanolissen worden slechts heel zelden gc-
importeerd. De handel is er niet op gesteld omdat 
de dieren duur zijn en delicaat. terwijl de markt 
niet groot is; lang niet iedereen kan zulke grote 
dieren huisvesten. In 1955 werden practisch ge-
lijktijdig door de heer Delleman en mij en door 
de firma Schetty in Zwitserland Anolis equcstris 
gei'mporteerd. Wij hadden dezelfde relatie, Mario 
S. Buide te Cardenas, met wie echter kortc tijd 
nadien alle contact werd verloren. De heer 
Delleman heeft over zijn ervaringen met deze 
dieren uitvoerig bericht in Lacerta, jrg. 14, 
no. 8. 1956. 
Zdenek Vogel. die onlangs een reis naar Cuba 
maakte, schreef ook over Anolis equestris in een 
artikel, dat eveneens in Lacerta zai worden af-
gedrukt. In zijn boek Wunderwelt Terrarium, 
1962. geeft hij ten onrechte aan, dat deze soort 
ook voorkomt op Jamaica en levendbarend is. 
Reuzenanolissen lijken erg zeldzaam te zijn. Er 
worden er nooit veel gevangen, maar het laat 
zich aanzien, dat dit eerder aan de verscholen 
levenswijze van de dieren dan aan wcrkelijke 
zeldzaamheid te wijten is. Algemeen wordt ver-
meld, dat reuzenanolissen bewoners zijn van 
hoge bomen. S c h w a r t z en O g r e n , Herpe-
tologica 1956. signaleren het voorkomen van 
A. equestris overdag zowel als s nachts in 
grotten. 
Als terrariumdieren hebben deze grote anolissen 
op andere grote hagedissen voor, dat ze de 
beplanting van de bak minder vernielen, omdat 
ze minder beweeglijk zijn. maar vooral ook, om-
dat ze zich met de grote hechtschijven en niet 
met scherpe klauwen vasthouden. De dieren kun-
nen gevoerd worden met jonge muizen, hage-
disjes, meelwormen. treksprinkhanen en stukjes 
vlees. 
Anolis equestris is er een van een grotere groep 
van reuzenanolissen die verspreid is over de 
Grote Antillen en het Amerikaanse vasteland. 
Van Hispaniola is de grote Anolis ricordii be-
kend. M e r t e n s onderscheidt twee geografi-
sche rassen: een westelijk ras A. r. ricordii 

D u m e r i l en B i b r o n en een oostelijk, 
A. r. balealns C o p e . Het zijn 40 tot 45 cm 
lange dieren, groen tot blauwgroen van kleur, 
met een donkere. soms zwarte, vage dwarsband-
tekening en een oranje keelwam. De Haltiaanse 
ricordii onderscheidt zich van de Dominicaanse 
baleatus door het nagenoeg ontbreken van een 
rugkam van stekelschubben. door de fijnere be-
schubbing van de kop en door het aanwezig zijn 
van bijna zwarte vlekken op de achterkop en de 
nek, welke bij baleatus ontbreken. De dieren 
leven in mangabomen en palmen en worden 
zelden gevangen. In Haiti is het dier wettelijk 
beschermd. 
De reuzenanolis van Puerto Rico is Anolis 
cui'mri M e r r e m , die ook op Tortola, een 
van de Maagdeneilanden, voorkomt. A p p i e r 
heeft enige exemplaren in een terrarium gehou-
den en schreef daarover in D A T Z , 9. 1963. In 
de vrije natuur komen de dieren voor op scha-
duwbomen in koffieplantages; ze zijn vrij talrijk. 
maar lastig te vangen. Het zijn tot 45 cm lange 
anolissen met een zcer complete kleurwisseling; 
egaal lichtgroen in de lichte en grijsgroen met 
vier donkere dwarsbanden in de donkere kleur-
fase. De keelwam is geel met een witte rand. 
Op 22 april 1931 ving Chapman Grant de wer-
kelijk allcrgrootste anolis op een klein eiland 
bij Puerto Rico, Culebra, en hij noemde het 
dier naar de toenmalige goeverneur van Puerto 
Rico, Theodore Roosevelt Jr.. Anolis roosevelti 
G r a n t , 'n Ongeveer 60 cm lange anolis met 
een hoge kam op de staart. Hij beschrijft een 
bruinachtig grijze hagedis, met twee lichte stre-
pen op iedere zij, de ene van het oor tot de lies, 
de andere van de schouder tot de lies. Een lichte 
vlek op de zijkant van de achterkop. Oogleden 
geel, keelwam grijs, behalve het gele achterste 
deel ervan; staart geelbruin. 
De grote anolis van Jamaica is een 40 cm lange 
soort, Anolis garmani S t e j n e g e r — de 
meest talrijke van de reuzenanolissen volgens 
B a r b o u r — een eveneens lichtgroene, of don-
kere gedwarsbande anolis. die in de beboste ge-
deelten van het eiland wordt aangetroffen. Het 
dier heeft een fel oranje keelwam met een 
groenig gele rand. U n d e r w o o d en W i l -
l i a m s vermelden het voorkomen van deze 
dieren in boomgroepjes en in bamboebossen. en 
zij tekenen er bij aan, dat de dieren in de 
streken waar ze worden aangetroffen toch vrij 
zeldzaam zijn. 

De reuzenanolissen van het Centraalamerikaanse 
vasteland zijn verwant aan die van de Grote 
Antillen. Het zijn steeds ongeveer 40 cm lange 
hagedissen. die voorkomen in bosgebicden van 
Guatemala tot in noordelijk Peru. De belang-
rijkste en grootste hiervan zijn Anolis insignis 
C o p e , 40 tot 45 cm lang, een breed gedwars-
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bande soort met een enorme keelwam en een 
zwart gerande oogvlek op de schouder, van 
Costa Rica. 
Eveneens in Costa Rica, maar van daar naar het 
r.utden verspreid tot in de Choca van Columbia, 
komt voor Anolis lionotus C o p e , welke ge-
kenmerkt wordt door een lichte streep over de 
flank, die van de voorpoot tot ongeveer het mid-
den reikt. 
Costa Rica kent nog een derde reuzenanolis, 
A. microtus C o p e , die een karakteristieke 
schuine dwarsstreeptekemng heeft en waarbij zo-
wel de (5 (5 als de 9 9 e e n grote, lichtgeklcurde 
keelwam hebben. Grootte 35 cm. 
Bijzonder mooi is de statige Anolis fraseri G ii n-
t h e r, van westelijk Ecuador, ongeveer 40 cm 
lang: een groene anolis met vier brede dwars-
banden, samengesteld uit donkerbruine vlekjes 
op het lichaam en dezelfde donkere dwarsbanden 
op de staart en de poten. De zeer grote keelwam 
;s helder geel. 
Van Ecuador, West-Columbia en Oost-Panama 
is bekend Anolis latifrons B e r t h o 1 d, een 35 
cm lange anolis met een donker gevlekte groene 
keelwam, donkere, schuinverlopende dwars-
banden en lichte lengtestrepen. B e r t h o I d, die 
in Gottingen werkte en zijn materiaal van een 
reiziger D e g e n h a r d t ontving, maakte een 
heel summiere beschrijving. B o u l e n g e r be-
schreef later dezelfde soort onder de naam Anolis 
princeps en lange tijd hebben herpetologen niet 
geweten, wat nu het een en wat het ander was. 
Het materiaal van Be r t h o 1 d was "apparently 
lost", zoals het in de literatuur heet, zodat men in 
een impasse geraakt was. In 1959 heb ik het 
type in het Zoologisch Museum in Gottingen 
gevonden; het stond in een kast met koraalvissen 
en het was wonderlijk om te zien hoe gaaf dat 
dier er uit zag. dat in 1847 werd geconserveerd! 
Zo goed houden wij ze niet in onze terraria! 
Nu zijn dit geen van alle ..terrariumdieren"; de 
meeste zijn slechts in enkele exemplaren in musea 
bekend en behalve degenen die ze vingen werden 
ze nooit door iemand levend geobserveerd. Van 
de natuurlijke kleuren en vooral van de kleur-
veranderingen in leven is practisch niets bekend. 

Hoe belangrijk zulke dingen echter zijn, moge 
blijken uit het volgende. Men heeft ontdekt, dat 
niet alle reuzenanolissen van Cuba hetzelfde zijn. 
Er bestaan constante verschillen, vooral in de 
grofheid van beschubbing, tussen de ene popu-
late en de andere. Op grond daarvan onderkent 
men vijf geografische rassen, ondersoorten, 
waarvan bijgaand kaartje de verspreiding geeft. 
Opvallender nog dan de verschillen in beschub-
bingsgrofheid zijn die in kleur en tekening. Om 
echter de waarde van dat verschijnsel te kunnen 
beoordelen is een grondige kennis van de kleur-
wisseling van zulke dieren zeer noodzakelijk. 
Behalve Anolis equestris hassleri B a r b o u r 
en S h r e v e van Isla de Pinos, zijn vier vormen 
van het hoofdeiland bekend. De nominaatvorm, 
Anolis equestris equestris M e r r e m , in de 
provincies Havana, Matanzas en Las Villas — 
dit is de vorm die door de heer Van Heusden 
werd geimporteerd en op de voorplaat is afge-
beeld — heeft een gele schouderstreep, een rose 
keelwam en een gele, donker gespikkelde kin. 
Naar het westen, in de provincie Pinar del Rio, 
treedt Anolis equestris luteogtilaris N o b l e en 
H a s s 1 e r op, een vorm die gekenmerkt wordt 
door een dichtere en fijnere lichte spikkeling op 
de flanken. De schouderstreep in hier bleckgeel, 
de keelwam geel tot licht oranje, de kin egaal 
en ongevlekt geel. 
In Camaguey en het westelijke deel van Oriente 
is de populatie van reuzenanolissen als Anolis 
equestris tbomasi S c h w a r t z bekend, bij wel-
ke de lichte spikkeling op de flanken min of 
meer een lengtestreeptekening vormt. De schou-
derstreep is wit, de keelwam wit of heel zwak 
rose getint, de kin is wit met donkere vlekjes en 
spikkels. In het overige deel van Oriente heeft 
equestris twee schuine gele streepjes op de nek: 
Anolis equestris noblei B a r b o u r en S h r e v e . 
Op het kaartje zijn enige met name genocmde 
vindplaatsen aangegeven, evenals de gebieden — 
met dubbele arcering — waarin overgangsvor-
men worden aangetroffen. 
Nu is het mogelijk om op grond van morfologische 
eigenschappen zulke geografische rassen te on-
derkennen, maar wat de verschillen in kleur en 
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tekening betreft, loopt men het risico. dat wat 
voor enige vorm karakteristiek wordt geacht. 
slechts een fuse is of een patroon. dnt meer voor-
komt en cigenlijk helemaal niet karakteristiek is. 
Om zoiets te kunnen uitmaken. moet men de 
levende dieren terdege kennen. 
Het is om deze reden. dat het beslist de moeite 
waard zou zijn zorgvuldig aantekening te houden 
van kleuren en verkleuringen, vooral in conflict-
situaties, opdat de mogelijke variatic op dit punt 
bij het nu ingevoerde materiaal van A. c.equestris 
bekend worde. Ik zai het zeer op prijs stellen. 
wanneer de eigenaars van de dieren hun aan-

/.dt-uf]; Vuncl, Praaff 
Met i tin \trtitri-s can de srhrij I «'r 

Tot de aantrekkelijkste reptielen van Cuba beh'o-
ren ongetwijfeld de gekko's. Er leven hier forse 
tot 20 cm grote leden van de soort Tarentola 
amerieana (= cubana), die gelijkenis vertoont 
met de Tarentola mauritanica uit het Middelland-
se-Zeegebied. Zij zijn echter slanker. Verder moe-
ten nog twee geslachten worden genoemd, te 
weten Sphaerodactylus en Gonatodes. Het eerste 
is een van de Bahama eilanden over alle Antillen 
tot in de warme delen van het Amerikaanse 
continent algemeen verbreid geslacht. Bijna op elk 
eiland en eilandje werd een andere soort van dit 
allerkleinste reptiel vastgesteld. 
Hoewel wij het met de erkenning van een zo 
groot aantal soorten (alleen al op Cuba 50!) niet 
eens zijn - en bij een grondige bestudering van 
het materiaal hebben wij redenen gevonden om 
aan te nemen, dat het niet zelden om ondersoor-
ten gaat - moeten wij toch de veelsoortigheid 
en de levensvatbaarheid van deze nietige dieren 
bewonderen. In volwassen staat meten zij met 
inbegrip van de staart 2l/2 tot 5 cm! 
De jongen van verscheidene soorten zijn rood en 
dwarsgestreept, terwijl de volwassen dieren grauw-
bruin zijn. Er zijn echter ook soorten die hun 
bonte kleuren in volwassen toestand behouden. Zij 
leven speciaal op de muren van oude houten 
huizen, waar zij 's avonds vrolijk ronddartelen. 
Overdag slapen zij onder de nok van het dak. Zij 
leggen twee relatief grote eieren. Het vaakst ge-
lukte het ons de soort Sphaerodactylus cinereits te 
vangen. 
Nog mooier is de even kleine maar forsere Gona-
todes. Op Cuba is slechts Gonatodes juscus aan-
getroffen. Ook deze soort houdt zich bij voor-
keur op oude muren op, zodat hij in de voegen 
en spleten kan wegkruipen. De mannetjes heb-
ben een tamelijk grote, opvallend geel gekleurde 
kop. Een neefje van de directeur van de dieren-
tuin in Havanna ving voor ons tegen de avond 
op de gebouwen rondom de dierentuin het aantal 
dieren, dat wij nodig hadden. 

tekeningen te zijner tijd zouden publiceren. 

SUMMARY 
The author gives a full review of the "giants" 
among the genus Anolis. He states that most spe-
cies are rare, or at least difficult to capture. This 
is the reason that about the natural colours, the 
colour changes and the behaviour of most of these 
big lizards little or nothing is known so far. He 
therefore asks for details from those who eventu-
ally are lucky enough to keep these Anolis-"gi-
ants" in captivity. 

vertnlin/l I.. t'ltiiiHHrn uit Aqtiarit'n Tvrrtirivn 

' 

Cricosaura typica 

Mooie exemplaren van de Tarentola amerieana 
kon ik in grotten vangen. Zij zaten op de lage 
zolderingen samen met de daar hangende vleer-
muizen, maar nog veelvuldiger in schoorstenen' 
waardnor het zonlicht naar binnen kon vallen. 
Deze gekko's blcken hun karige menu te ver-
rijken met insecten, die overdag de in de schoor-
stenen' groeiende planten aanvliegen. Voorname-
lijk gaat het daarbij om vlinders die in de ope-
ningen van de grotten bloemen vinden welke 
daar in de halfschaduw van de vochtige rotswan-
den tegen de zon beschermd zijn. Ik leerde mijn 
begeleider de gekko's volgens een beproefde ma-
il ier te vangen. De een wipte ze met een lange 
tak voorzichtig naar beneden en de ander drukte 
ze op de zachte zandige bodem met een samen-
gevouwen zakdoek behoedzaam tegen de grond. 
Op deze manier slaagden wij erin tweederde van 
de dieren die wij in het oog kregen te vangen. 

Herpetologische waarnemingen op Cuba HI 
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Op Cuba leeft ook een kleine hagedis die grote 
wetenschappelijke waarde heeft. Het dier is name-
lijk zo zeldzaam, dat het de liefste wens van alle 
musea ter wereld is tenminste een exemplaar 
daarvan in hun verzameling te hebben. Deze 
hagedis behoort tot de familie der nachthage-
dissen (Xantusiidae) en heet Cricosaura typica. 
De enige plaats ter wereld waar dit dier voor-
komt, is de vochtige bosachtige streek in het 
zuiden van de provincie Oriente. Op het eerste 
gezicht lijkt het op een kleine skink uit het ge-
slaclit Ablepharus. Evenals de leden van dit ge-
slacht heeft ook de C. typica onbeweeglijke, vol-
ledig gedegenereerde oogleden en zijn de ogen 
door een stevige doorzichtige huid bedekt. 
Om enige van deze bijzondere dieren buit te 
maken ondernamen wij een speciale expeditie 
naar de zuidelijkste uitloper van Cuba, een schier-
eiland, waarvan het oostelijke deel bestaat uit de 
bergketen van de Sierra Maestra en de westkust 
met de vuurtoren in Cabo Cruz eindigt. Hier ge-
lukte het ons, na 10 dagen van moeizame arbeid -
er moest een ontzaglijk aantal stenen worden 
omgekeerd - in totaal 17 van deze hagedissen te 
vangen. Dat was helaas slechts een zeer klein 
gedeelte van de dieren die wij te zien kregen. Zij 
rcageren namelijk snel op het optillen der stenen 
en proberen dan dadelijk in de losse aarde te ver-
dwijnen. Dit gelukte in de regel, aangezien ter 
plaatse een massa gaten en gangen in de bodem 
aanwezig zijn. Desondanks vingen wij het grootste 
aantal C.typica dat ooit werd gevangen. 
In het terrarium gedraagt Cricosaura zich zeer 
rustig en beweegt zich langzaam. Pas na het in-
valid! van de duisternis wordt hij lcvendig, kruipt 
onder stenen en boomschors en vangt insecten-
larven en enchytreeen. 

Onder stenen en onder de grond leven op Cuba 
nog andere merkwaardige reptielen, zoals Celestus 
uit de familie Anguidae, Cadea en Amphisbaena 
uit de familie Amphisbaenidae en de kleine 
blinde slang Typhlops. 
Al deze dieren leven in de vochtige rulle aarde, 
hebben meestal volledig gereduceerde ledematen 
en zijn goede gravers. Wij konden ze slechts van-
gen door stenen op te tillen waaronder ze toeval-
lig lagen. Het zijn bijzonder interessante dieren 
die vrijwel voortdurend verborgen leven, zodat zij 
de doorsnee terrariumhouder niet veel plezier zul-
len verschaffen. Toch is het zeer belangwekkenc! 
dat bijna alle genoemde geslachten tot een andere 
reptielenfamilie behoren. 
Toen ik een hagedis van het geslacht Cadea zag, 
Cadea blanoides, (dit geslacht is op Cuba in-
heems) kreeg ik de indruk, dat het een gevlekte 
hazelworm betrof. Hij bewoog zich op dezelfde 
manier en bij het vangen wond hij zich stevig orr. 
de vingers. 
De vorm van de kop verried echter dat het ging 
om een groot lid van de familie der Amphisbae-
nidae. Het verbaasde ons derhalve, dat een analyse 
van de excrementen der Cadea niet alleen aarde-
deeltjes - zeker naar binnen gekomen bij het nut-
tigen van wormen - maar ook de onderkaak van 
een Amphisbaena opleverde. Dit laatste is een 
werkelijk vreemd dier. Op Cuba is de soort A.cu-
bana bekend. Deze is rossig wit en het lichaam 
vertoond dwarse geledingen, zodat hij enigszins 
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op een regenworm lijkt. Het is niet gemakkelijk 
om uit te maken waar de kop en waar het einde 
van het lichaam zit, omdat het dier even gemak-
kelijk vooruit als achteruit kruipt. 
Ook dit kruipen is eigenaardig. Het lichaam vormt 
bij de beweging geen horizontale golvende lijn, 
zoals bij andere pootloze reptielen, golft ook niet 
vertikaal zoals sommige rupsen, maar de beweging 
vindt rechtiijnig plaats. Het dier voedt zich met 
termieten, mierenlarven en -poppen, doch de 
brede bek met zeer grote en sterke tanden wijst 
erop, dat het ook andere buit najaagt. Welke dat 
is weet ik voorlopig nog niet, maar misschien ge-
lukt het mij daar bij mijn volgende expeditie 
naar Cuba achter te komen. In ieder geval kan 
een gevangen A.cubana zeer gevoelig bijten. In 
plaats van ogen heeft het dier kleine puntjes, zo-
dat het zeker alleen licht en schaduw kan onder-
scheiden. 
De kleine blindslangen (familie Typhlopidae) 
worden op Cuba door de soort Typhlops lumbri-
calis vertegenwoordigd, die een lengte tot 30 cm 
bereikt. Hij lijkt sterk op de Europese soort T.ver-
micttlaris, doch heeft een in verhouding korter 
lichaam en een andere plaatsing van de kopschil-
den. De kleur is rossig grijs of grijsbruin tot bijna 
wit. Wanneer dit dier met de hand wordt gevan-
gen probeert het de vanger te laten schrikken door-
dat het de met een korte harde doom uitgeruste 
staart in de handpalm drukt. Dit is weliswaar 
niet pijnlijk, maar toch wel voelbaar. De blinde 
slang is op Cuba sterk verbreid en men kan hem 
zowel in vochtige als in droge terreinen onder 
stenen vinden. Termieten en mierenpoppen vor-
men het hoofdvoedsel. 

(wordt vervolgd) 
Typhlops lumbricalis 
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Een eenvondig boom kikker paludarium 
II. van Dam, Amsterdam 

Door een voordelige aanbieding van een kennis 
kreeg ik enige tijd geleden een tamelijk hoog 
aquarium in mijn bezit. Het was 60 cm hoog, 
50 cm lang en 40 cm breed. De bak bestond uit 
gewoon stalen hoeklijn met een stalen bodem en 
glazen wanden. Aangezien ik toen nog, dankzij 
onze nationale woningnood, inwoonde, heb ik de 
bak aanVankelijk gelaten voor wat hij was. Vanaf 
het moment waarop ik een eigen woning wist te 
bemachtigen, kwam er hoop in mijn terrarium-
leven. 
Zoals bij vele leden het geval zai zijn huisden in 
mijn hagedissenterrarium ook enige boomkikkers. 
Gezien de gunstige afmetingen van het aquarium 
(hoger dan breed) zag ik er wel iets in om er 
een paludarium van te maken. Hoe dit echter te 
realiseren binnen zulk een bescheiden bestek? 
Op de hierna beschreven wijze slaagde ik er toch 
in tot een redelijke en estetische oplossing te 
komen. 
Op de bodem kwam een mengsel van goed gewas-
sen zand, turf en grint in een gelijkmatige Iaag. 
Drie ruwe, rode bakstenen - iets verweerd - wer-
den eveneens goed schoongeborsteld en op hun 
kant stevig in het zand geplaatst. Dit was de 
afscheiding tussen water- en 'land'-gedeelte. Hier-
na werd water tot iets onder de bovenzijde van de 
bakstenen bijgevuld. Op de bakstenen kwamen 
enkele stronken kienhout te rusten, die gedeelte-
lijk in en gedeeltelijk boven het water steken. Als 
zitgelegenheid werd ook wat kienhout tegen het 
glas omhoog geplaatst. 
In Aalsmeer, het Mekka voor plantenliefhebbers, 
kocht ik twee soorten papyrus en enkele gember-
plantjes. De planten kwamen met pot en al in 
het water achter de bakstenen te staan, waarna de 
ruimte tussen potten en bakstenen tot boven de 
waterspiegel werd opgevuld met lavagruis. Op de 
tekening is een en ander aangegeven. 
Het is nu drie maanden later en alles groeit uit-
stekend. De toekomst zai moeten uitwijzen of dit 
zo blijft. Misschien heeft een der lezers enige 
kritiek ? 
(In het atgemeen gelden bezwaren tegen ruwe, 
vaak scherpe steensoorten als lava met het oog op 
huidbeschadiging. Red.) 
Er is m.i. een groot voordeel verbonden aan deze 
wijze van planten houden. Men kan ze makkelijk 
uitnemen en eventueel verwisselen, als de groei-
wijze dit nodig maakt. 
Voor de bakstenen plaatste ik enkele Cryptoco-

Gesjacher 
In 1962 werden vanuit Marokko, Tunis en de Bal-
kan respectievelijk 47, 6'/> en 10 ton landschild-
padden in Engeland ingevoerd. Een ton komt neer 
op gemiddeld 3000 dieren. Totaal werden er dus 
190.500 schildpadden ingevoerd. De meeste die-
ren hadden een buikschild van nog geen 10 cm. 
Het is duidelijk dat het voortbestaan van verschil-
lende Zuideuropese en Noordafrikaanse soorten 
ernstig bedreigd wordt. Vooral als we bedenken 
dat deze getallen de invoer betreffen van een land 
in een jaar. 

rtne-soorten, die in het lage water goed groeien. 
Het geheel wordt verlicht door een bescheiden 
staaflampje van 50 Watt en verwarmd door de 
kachel waar de bak naast staat. De temperatuur 
blijft vrij hoog en het water houdt de warmte 
goed vast zodat het in de bak goed vochtig en 
tropisch broeierig is. 
De bak is nu bevolkt door 3 Hyla arborea, 1 Hyla 
regilla, 2 Pbyllomedusa hypochondriasis, 1 Hy-
lambates species en enkele vuurbuikpadjes. 
In het water zwemt een paradijsvis die op voor-
treffelijke wijze het water vrijhoudt van erin ge-
vallen of verdronken vliegen en andere insecten. 
De vis is buitengewoon vraatzuchtig en kan het 
werk gemakkelijk alleen af, ondanks het feit dat 
ik regelmatig en ruim voer. Kamervliegen en 
sprinkhaantjes gaan gewoon los in de bak. Pas 
vervelde meelwormen echter prik ik op een staal-
draadje en voer ik aldus aan elk dier afzonder-
lijk, daar er voor meelwormen geen plekje droog 
genoeg is. Valt er toch een in het water, dan is er 
de paradijsvis nog. 
Ik heb het voornemen een schuttersvis aan te 
schaffen. Deze eet ook insecten en bovendien is 
de jachtmethode de moeite waard. 
Enkele dagen nadat de kikkers in hun nieuwe 
behuizing waren ondergebracht, begonnen ze te 
kwaken dat het een lust was. Sindsdien is het 
een keer per dag kwaken geblazen. 
Misschien een bewijs dat de dieren zich in dit 
paludarium op hun gemak voelen ? Ik hoop althans 
dat ze er stokoud in mogen worden. 

Het indelingsscbema 

De reden van deze mededeling is een suggestie 
dat er vanuit onze vereniging initiatieven zouden 
kunnen worden ontwikkeld, om deze smakeloze 
handel in ons land te doen beperken. In Engeland 
werkte men indertijd aan een wet van die strek-
king. Helaas is mij niet bekend in welk stadium 
deze wet thans verkeert. 
M.i. kan men er hier, evenals in Engeland, tevens 
andere reptielensoorten bij betrekken. 
De gegevens werden ontleend aan een World 
Wildlife Fund bericht in 'Blijdorp Geluiden' van 
maart 1963. W. B. 
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De literatuurdlenst van Lacerta 

Niet iedereen is in de gelegenheid zich een boeken-
kasl vol herpetologische literatuur aan te schaffen, 
benevens een abonnement op de bestaande tijd-
schriften. Om nu de leden van Lacerta toch in de 
gelegenheid te stellen een ruime, en vooral goede 
hoeveelheid literatuur te bezitten, is door de werk-
groep Rotterdam een inmiddels landelijk geworden 
literatuurdlenst opgericht, die geleid wordt door de 
heren H. M. van Meeuwen en H. D. van Roon. Tevens 
hebben aan deze dienst reeds hun medewerking ver-
leend de heren Leunisse, Hotnbroek en Tobbe. 
Behandeld worden: diverse belangrijke artikelen uit 
buitenlandse tijdschriften, zoals Copeia, DATZ, Her-
petologica, etc. 
Van deze artikelen zullen vertaalde uiltreksels wor-
den gemaakt. 
Voorts zullen van die artikelen, in reeds verschencn 
Lacerta jaargangen, welke kunnen worden geacht 
van blijvend belang te zijn, overdrukken of uittrek-
sels worden uitgegeven. 
Tenslotte zullen verschillende ervaren terrarium-
houders worden aangezocht om hun ervaringen met 
die soort dieren, waar zij op gespecialiseerd zijn, op 
schrift te zetten. Dit is inmiddels reeds gebeurd voor 
kameleons, inzoverre dat een lezing over dit onder-
werp van de Heer Zaayer is genotuleerd en uitge-
geven. 
Ook onderwerpen de technische kant van het terra-
riumhouden betreffende komen voor uitgave in aan-
merking. 
De uitgaven van de literatuurdlenst geschieden op 
groot formaat Multo stencilpapier, dat In de hiertoe 
verkrijgbare Groot-Multo ordners kan worden opge-
borgen. Deze vellen worden eenzijdig bedrukt, en 
kosten / 0,10 per stuk. Op de vergaderlng van de 
werkgroepen in het Westen des lands zai altijd een 
vertegenwoordiger van de literatuurdlenst aanwezig 
zijn om de verspreiding te verzorgen. Niet werk-
groepleden kunnen de gewenste uitgaven bestellen, 
door schriftelijke aanvraag, waarbij het verschuldigde 
bedrag, vermeerderd met / 0,25 verzendingskosten. 
Men wordt verzocht minstens 10 exemplaren tege-
lijk te bestellen. Besteladres: H. D. v. Roon, Groot 
Hertoginnelaan 151, Den Haag, tel. 398848. 
Tot dusver zijn verschenen: 
Het Stettler terrarium, 2 kantjes; De afrikaanse trek-
sprinkhaan, 1 kantje; Kweek meelwormen; Kweek 
wasmotten; Kweek huiskrekels; Kweek afrikaanse 
vlieg 2; Overwinteren van voedselkikkers; Houden 
van Kameleons, 4 kantjes; Indeling van de schild-
padden, 4 kantjes; Indeling van de recente amfi-
bieen; Determinatietabel der nederlandse amfibieen 
en reptielen met een lijst van de nederlandse, weten-
schappelijke en duitse namen der in nederland voor-
komende amfibieen en reptielen, samen 4 kantjes; 
Het houden en fokken van de groene leguaan in een 
buitenterrarium in Zweden, 3 kantjes; Kopbeschub-
bing van een Colubride. 
Betaling per giro op gironr. 283734 t.n.v. H. D. van 
Roon te Den Haag of gironr. 548120 t.n.v. H. M. van 
Meeuwen te Rotterdam. 

H. v. M. 

VRAAG EN AANBOD 

Aangeboden: Ambystoma maculatum a f 8,— ; Amby-
stoma texanum a f 6 , - ; Ambystoma jeffersonianum k 
f 15,—; Desmognathus f. fuscus a f 4 , - ; Notophthal-
mus v. viridiscens a f 4,—; Rana angolensis a f 8,—; 
Thamnophis s. sirtalis a f 9 , - . 

De dieren zijn na vooruitbetaling per postwissel ver-
krijgbaar bij W. van Kruijssen, Eikelei 193, St-Job-
in-'t-Goor, Antwerpen, Belgie. 

Aangeboden een aantal gezonde jonge Kassina 
senegalensis. Mooie kikkers uit West Afrika, 3-4 cm. 
Gemakkelijk houdbaar. Het zijn moeraskikkers die 
4 & 5 cm groot worden. Prijs per stuk t 4,50, per 
paar f 7,50. Verzendkosten voor rekening van de 
koper. F. v. d. Heijden, p/a Allard Piersonstr. 11" . 
Amsterdam-14. 

Nieuwe Leden: 
1346 H. F. Peters, v. Swietenlaan 61a, Rotterdam-21 
1347 P. G. M. v. Vlijmen, Verboomstr. 100b, R'dam-21 
1348 J. F. M. Klasen, Petrus Dondersstraat 11a, 

Roosendaal 
1349 A. J . M. Piters, G. Houbenstraat 22, Ambij 
1350 Arden H. Brame Jr, Department of Biology, 

University of Southern California, Los Angeles 7 
California 90007 - U.S.A. 

1351 J . Hofstra, Kerkebuurt 254, Terwispel (Friesl.) 
1352 Dick Kelderman, Europalaan 98, Tilburg 
1353 K. Farjon, Ericaweg 29, Laren (N.H.) 
1354 A. J. Bonsink, N.Z. Voorburgwal 55', A'dam 
1355 W. J. G. la Feber, Coendersweg 26a, Groningen 
1356 P. Guijt. Hoorneslaan 555, Katwijk aan Zee 
1357 J. Th. R. Kalkhoven, Schependomlaan 73, Nij-

megen 
1358 W. Hendriks, Nw. Mollenhutseweg 99, Nijmegen 
1359 Prof. Dr. E. Kramer, Rehhagstrasse 1, 

4410 Liestal, Zwitserland 

Weer opvoeren als lid: 
The Director of the Zoological Survey of India, 
27, Chowringhee Road, Calcutta 13, India 

AdreswIJziglngen: 
T. R. Kaptljn naar Overamstelstraat 23'", Amsterdam 
J. Hofstra van Eelderwolde naar Lage der Aa 37a, 

Groningen 
J. J . Nieuwenhuis van Enschede naar 1e kade 33, 

Gouda 
J. C. Huizer van Peuterdijk 13a naar Molendijk 12, 

Herkingen 
M. Sparreboom van Vlaardingen naar Meijerskade 14, 

Leiden 
T. Boven naar Omsnijdingskanaal 14, Winschoten 
Alg. Aquariumvereniging Amsterdamse Tuinsteden' 

naar J . F. Velthuizen, Blauwvoetstraat 39'", 
Amsterdam-15 

A. J . de Vries van Zaandam naar Veenboerstraat 13, 
Zaandijk 

F. N. Hanekroot naar Antillenstraat 41, Santpoort 
G. Kater naar van der Hoopstraat 11" , Amsterdam 
R. Koudijs naar Vrijheidslaan 90 IV, Amsterdam 
R. Gelderman naar Berkendaal 1, Rotterdam 
C. H. Munnig Schmidt van Nw. Loosdrecht naar 

Sterrelaan 3, Hilversum 
M. Kuipers van den Haag naar Verhagen Metman-

straat 50, Rijswijk (Z.H.) 

Afvooron: 
B. Leenart, Den Haag 
Swets & Zeitlinger, Amsterdam 

Onbestelbaar retour: 
A. Kroos, Den Haag 
Rijntjes, Bilthoven; American Museum of National 
History, Clemencon, Schaffhausen; Olechowsky, Chi-
cago; Diersmann, Woerden; Gorissen, Bilthoven. 

Gevraagd door Prof. Dr. E. Kramer, Rehhagstrasse 1, 
4410 Leistal, Zwitserland, de complete jaargangen 
1 t/m 18 van Lacerta. Deze jaargangen te leveren via 
de heer A. T. Reijst, W. de Zwijgerlaan 86 te Castri-
cum, die ook voor betaling zai zorgdragen. Evt. 
incomplete jaargangen kunnen mogelijk door hem 
worden aangevuld. 

Gevraagd door de redactie de volgende nummers 
van Lacerta mede ter completering van bibliotheek 
exemplaren: 
11e jrg. nrs. 1 en 2, 12e jrg. index, 13e jrg. nrs. 1, 2, 
3, 9 en 10, 14e jrg. nrs. 2, 9 en 10,15e jrg. nrs. 5.11,12 
en index; 16e jrg. nrs 1, 2, 4, 5 en index, 17e jrg. 
nrs. 1, 2, 3, 4, 5 en 6, 18e jrg. nrs. 1, 4 en 5, 19e jrg. 
nrs. 1, 2, 3 en 4. 

Aanbiedingen aan de heer A. T. Reijst, W. de Zwij-
gerlaan 86, Castricum, telefoon (02518) 22 64. 
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