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Nu het nleuwe Verenlglngsjaar Is begonnen, 
meen lk er goed aan te doen, U eraan te her
lnneren, dat de contrlbutle, volgens besluit 
van de Algemene Ledenvergaderlng gehouden 
op 26 maart 1966, met lngang van 1 oktober 
1966 is verhoogd tot f 18,- per jaar (jeugd
leden f 12.-). 

In dit nummer treft U wederom een stortlngs
kaart aan, door middel waarvan nlet-rekenlng
houders het bedrag der jaarcontrlbutle blj 
Ieder postkantoor kunnen storten. 
lk verzoek U vrlendelljk de betallng nlet uit 
te stellen; dat bespaart veel tijd en de Ver
eniging kosten voor het verzenden van een 
herinnering. 

Ter illustratle diene, dat het vorlg jaar per 
eind november pas de helft van de contrlbutle 
was ontvangen. Er moesten toen meer dan 
200 herinneringen worden verzonden, hetgeen 
aileen aan portokosten rulm f 40,- schade 
opleverde en bovendlen meer dan f 70,
renteverlles betekende, nog afgezlen van al 
het extra werk. lk doe daarom een beroep op 
U aller medewerklng om nog deze week aan 
Uw financlele verpllchtingen ten opzichte van 
Lacerta te voldoen. 

Stortingen en overmaklngen s.v.p. op onze 
girorekening 4 2 9 3 4 9, uitsluitend t.n.v. de 
penningmeester Lacerta, Arent Krljtsstraat 47, 
Diemen. Opdrachten t.n.v. A. Gllmmerveen 
kunnen door de glrodlenst gewelgerd worden I 
Betaalt U voor lemand anders? Vermeldt U 
dan s.v.p. op het stortlngsformuller de naam 
van degene aan wie ons blad moet worden 
verzonden. 

Bij voorbaat mijn dank! 

A. Gllmmerveen 

INDEX en INBINDEN 

Hoewel de Index voor de 24e jaargang pas met het 
novembemummer kan verschljnen, delen wiJ nu reeds 
mede dat het lnblnden van deze jaargang desgewenst 
ook dltmaal op de bekende, fraale wl)ze kan worden 
verzorgd door de hear Reljst te Castrlcum. De prl)s • 
die steeds bl)zonder laag Is - zal In november wor
den bekendgemaakt. Daar het van belang Is dat het 
lnblnden zoveel mogelljk collectlef gebeurd, raden 
wl) U aan de In te blnden nummers reeds nu klaar 
te leggen, zodat U ze In november direct kunt In· 
sturen. 

Red. 

De heren A. T. Reijst (voor) en H. A. L. Menne (achter) die tijdens de jubi/eum bijeenkomst 
tot rasp. ere-lid en lid van verdienste warden benoemd, luisteren aandachtig naar de openings
speech van de Voorzitter. 
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AmfJbibiiin 
Op Cuba zijn tot nu toe noch Salamanders, noch 
'Biindwiihlen' :vaargenomen; er zijn echter wei 
buitengewoon mteressante kikkers en padden. 
Wat de padden betreft vindt men er soorten die 
een grootte bereiken van meer dan 16 em, doch 
ook nauwelijks 3 em grote padjes. De grote soor
ten kruipen overdag weg in gaten of in de mod
der en Iaten zich pas laat in de avond of 's nachts 
horen wanneer zij op zoek gaan naar voedsel. 
De kleine soorten zitten in ondiepe plassen in 
bos of moerassen die zich plaatselijk langs de 
wegen uitstrekken. Zij maken door ijverig kwa
ken met hun aangename metaalachtige stemmen 
hun aanwezigheid kenbaar. Het is evenwel zeer 
moeilijk de dieren die men hoort ook te vinden, 
want hun klcur is precies aan de omgeving aan
gepast. 
Wij ondernamen verscheidene expedities om deze 
leuke klcine padjes te vangen. Met een jeep reden 
wij langzaam en voorzichtig langs de drassige 
bospaden. Alayo en ik zaten icder op een voor
spatbord en Jaume en Ch:ivez bogen zich uit de 
wagen, allen spcurend naar hct kleinste gerucht. 
Zodra wij hoorden kwakcn werd er gestopt en 
onderzochten wij de gehele pick nauwkeurig. Op 
dezc wijze gelukte het enige dozijnen Bufo longi
naJI/J dmmi en B. I. longinaJIIJ te verzamelen. 
De grote Bufo empuws, die onopvallend ge
kleurd is, vingen wij toevall ig in het zuiden van 
de provincie Oriente. Elk dier afzonderlijk had 
onder ecn grote steen langs een natuurl ijk meertje 
kanalen gcgraven. Wij haddcn de padden niet 
opgcmerkt, totdat er een die aan het zonnen was, 
zich vlug in een van deze gangcn terugtrok. Wij 
zijn 10en gaan zoeken en kregen van de inheemse 
dierenvanger Eligio de nod ige raadgevingen hoe 
wij de stcncn moesten verrollen om de daaronder 
weggekropcn dieren niet te beschadigen. De Cu
baanse pad heeft om de ogen een opstaande 
ben ige rand en het oppervlak van de kop is ta
melijk hoornig. Nadat hij zich met de achter-

Bufo peltncep balm 
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poten op handige wijze in de grond gegraven 
heeft , sluit hij de gang af met de harde schedel 
van de naar voren gebogen kop. 
Veel leuker was de jacht op de gr01e prachtig 
gekleurde pad Bufo pell<lcephalm. De grond
kleur van deze dieren is ongeveer cho<eladebruin 
met een witte nettekening over de rug. D e ogen 
zijn groen. W ij merkten op, dat deze padden na 
het invallen van de duisternis ook op tamelijk 
drukke plaatsen langs de kant van de weg rond
sprongen. Onze chauffeu r schakelde een hand
schijnwerper in, die naar a ile kantcn draaibaar 
was en wij g ingen op weg. Van tijd tot t ijd zagen 
wij in het Iicht van de schijnwerper een pad over 
de weg bewegen. D eze werd dan gemakkelijk 
gevangen. Veel meer succes hadden wij, loen met 
het Iicht in het gras langs de weg werd geschenen. 
Padden die ons anders ontgaan zoudt!n zijn, 
verraadden zich door het fosf oresceren van hun 
ogen, he tgeen op vele meters afstand zichtbaar 
was. Spoedig had ik mijn linnen zakjes mN deze 
dieren gevuld. Terug in mijn hote l in Havana, 
ik woonde in hotel 'Naciona l', deed ik de padden 
in de bad kuip. Dagelijks spoelde ik ze met water 
af, zodat voor de noodzakelijke hygiene gezorgd 
was. Echter, al op de derde dag kwam de 'major
domus' naar mij toe en verzocht mij beleefd maar 
dringend de d ieren dadelij k uit het bad te ver
wijderen, want de man die tijdens mijn afwP.zig
heid de kamer opru imde, was bij de aanblik van 
de grote hoeveelheid 'verschrikkelijke kikkers' op 
de vlucht geslagen en had een zenuwschok opge
lopen. D e problemen werden met behulp van de 
Academic opgelost en de padden bleven tot de 
dag van verzending in de badkamer . 
Met kikkers deed zich in het hotel nog een 
andere moeilijkheid voor. Niet ver van de stad 
Cienfuegos, bij het restaurant ' Rancho Luna·, ving 
ik 's avonds laat een groot aantal van de grote 
boomkikker H )'la seplentriol/(dis. Zij zaten tcgen 
de opengewerkte muren van de g rote hal van het 
restaurant. Toen ik er al ongevcer twintig ge
vangen had, sloten de dorpsjongens zich bij mij 
aan en in korte tijd was ik de gelukkige bezitter 
van circa 60 van deze fraa ie kikkers, waarvan de 
vrouwtjes tot 14 em groot worden en de manm·
tjes niet meer dan ongeveer 7 em halen. \XIan
neer men langzaam en voorzichtig te werk g ing. 
kon men de kikkers eenvoudig pakken. \XIel 
raadde ik de behulpzame vangers aan na de jacht 
grondig de handen te wassen, omdat de huidaf
scheiding van dit d ier brandcn van d e ogen en 
hoornhuidontsteking kan veroorzakcn. 
In het hotel legde ik de zakjes met de kikkers 
naast elkaar op de vloer van de ingebouwde 
garderobe, bevochtigde ze met water en sloot 
de deur, waarna ik met een voldaan gevoel g ing 
slapen. Dit duurde echter niet lang. Er klonk een 
dreunend geklop op de deur en toen ik opendeed 
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stond de reeds bekende 'majordomus' weer voor 
mij; zijn gezicht voorspelde niet veel goeds. Hij 
decide mede, dat de gasten in de kamer naast de 
mijne wegens het kwaken van de kikkers niec 
konden slapen. Ik opende de badkamerdeur en 
coonde hem, dat het bad leeg was. H ij veront· 
schuldigde zich vol verbazing en verdween om 
de lawaaimakende kikkers ergcns anders te gaan 
zoeken. Nauwelijks had hij de deur achter zich 
gesloten of de boomkikkers begonnen met hun 
uiterst onaangename en doordringende stemmen 
ce concerteren! D ie kon gelukkig snel verholpen 
worden. Ik scheidde namelijk vlug de vrouwtjes 
van de mannet jes en dadelijk was de rust her· 
steld. De volgende morgen kon ik het niet na· 
Iaten de majordomus, toen hij mij met zijn 
stereotype 'Buenos d ias, companero' begroette, 
te vragen of hij de veroorzaker van het kikker· 
concert nog had gevonden. 'Neen, ik heb hem 
niet gevonden', zei hij 'maar het is .wei merk· 
waardig, dat de beescen nadac ik bij U was weg· 
gegaan ophielden met kwaken ...... · 
Het is vreemd dat de Cubaanse boomkikker, die in 
de gebieden waar hij voorkomt helemaal niet zeld· 
zaam is, geen lokale vormen oplevert. Overal is 
hij voor wat betreft uiterlijk en grootte geheel 
gelijk, hoewel kleur en teken ing veelsoortig zijn. 
Slechts weinig exemplaren · en wei steeds vrouw· 
tjes · neigen naar cen groene kleur. Overigens 
zijn zij grijsachtig wi t tot bijna zwart; de man· 
netjes zijn op de rug donker en Iicht gevlekt. In 
de Cubaanse dorpen en op het eiland Isla del 
Pinos, speciaal waar water in de buurt is, zitten 
de b?omkikkers overdag achter balken, in muur· 
openmgen, lege vacen e.d. In de middag is 
het op die plaatsen heet en d roog hetgeen de 
d ieren niet schijnt te hi nderen. Na zonsondergang 
steken zij eerst een poosje de kop uit hun schuil· 
plaats voordat zij op pad gaan. Om deze tijd kan 
men de kikkers het beste vangen. Op bomen vindt 
men ze zelden. Veel vaker kunnen wij ze 's avonds 
laat in het gras zien, waar ze met tot twee meter 
lange sprongen voor ons vluchuen . 
Ik heb mij ervan overtuigd, dac zij gevaarlijk zijn 
voor de kleine gekko's van het geslacht Sphaero· 
dactylus, die op dezelfde plaatsen Ieven en die 
waarschijn lijk daarom een bijzonder kortstondige 
jachtperiode hebben aangewend, waardoor zij zo 
min mogelijk met de kikkers in aanraking komen. 
Zij verschenen regelmatig a lleen tussen 19 en 21 
uur, terwijl de kikker gewoon lijk na 21 uur Op· 
duiken. De kikkers houden zich echter niet altijd 
aan dit tijdschema en wee dan de gekko's ! 
Dat Cuba zoologisch nog niet helemaal onder· 
zocht is bewijst de ontdekking van een nieuwe 
padden-ondersoort, die M. L. Jaume tijdens een 
van onze excuries in de omgeving van het stadje 
Nueva Gerona op het ci land Isla del Pinos deed. 
Na vcrgelijkende studie beschreef ik deze pad a ls 
Bufo talfrdai ;aumei. 
De grootste kikker van Cuba is de 'Oskikker', 
Rana catesbeiana. Het gnat hier om een grote, 
op de rug zwartgrijze met donkere vlekken ver
sierde, echte kikker, die mecr dan 20 em groot 
wordc. Hij werd jaren geleden ter uitbreiding 
van het menu d er bevolking uit de Verenigde 
Staten gei'mporteerd en heeft zich over Cuba ver-
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spreid, in het bijzonder in de westelijke helft van 
het land. H ij treedc echter nergens plaatselijk zo 
sterk geconcentreerd op als onze inheemse kik· 
kers. Zijn stem kan men geen kwaken meer noe· 
men maar meer ecn loci en in bas of bariton. D e man· 
netjes zijn iets kleincr dan de wijfjes en hebben 
een veel groter trommclvlies. 
Deze grote dieren komcn pas in de schemering 
tot Ieven en vangen nict alleen grote insecten 
maar ook a lle gewervelde dieren die zij te pakken 
kunnen krijgen; speciaal andere kikkersoorten. · 
Een van de door ons gevangen kikkers had in 
zijn uitwerpselen beentjes afkomstig van vleer· 
muizen. In de betere restaurants van Havana of 
andere Cubaanse steden kan men kikkerbilletjes 
bestellen, die daar tot gcwone, hoewel niet be
paald de goedkoopste, lekkern ijen behoren. 
Volgens de gemiddelde grootte van de door ons 
gevangen exemplaren en die welke zich in de 
verzameling van het museum van Havana be
vinden, heb ik de indruk, dat deze kikkers grocer 
worden dan d ie in de Verenigde Staten. Die zal 
mogelijk het gevolg zijn van het warme en voch
tige klimaat, dat gedurende het gehele jaar activi
teiten mogelijk maakt. 
Tot besluit zou ik nog twee kikkergeslachten wil· 
len noemen, d ie toe twee fami lies behoren, nl. 
het geslacht Sminthillus (Dendrobatidae) en het 
geslacht Eleutherodactylus (Leptodactylidae) . De 
kleine kikkers van hct eerstgenoemde geslacht 
d ie slechts iets groter dan 1 em worden, hebben 
de merkwaardige eigenschap dat zij slechts een 
ei leggcn, hetgeen ze van de overige kikkers on· 
derscheidt. Uit dit in verhouding grote ei kru ipt 
een volledige kikker die zijn gehele ontwikkeling 
in het ei doormaakte. Op Cuba leeft de soort 
Sminthillus limbfrtus met een ondersoort. 
Het geslacht der 'Antillen-fluitkikkers' ( Eleuthe· 
rodactylus) herbergt ook kleine kikkertjes doch 
heeft een groot aantal soorten, waa.rvan er op 
Cuba alleen 26 Ieven en op de Westindische 
eilanden in totaal 80 met talrijke geografische 
vormen. Ook deze kikkers leggen hun eieren niet 
in het water, maar op verscbillende vochtige 
plaatsen. Uit deze eieren, die in de loop van hun 
ontwikkeling aanzien lijk in omvang toenemen, 
kru ipt onmiddellijk een jonge kikker. Bij het 
doorbreken van de 'eierschaal' helpt de zoge· 
naamde eitand, die spoedig na het verlaten van 
het ei, afvalt. Deze kikkers Iaten 's avonds en 
's naches zwakke f luitende geluiden horen. 

Hyla septmtrio11alis 



Na vermoeiende maar succesrijke expedities in 
wonderschone streken en na het afsluiten van 
vergelijkende studies in het museum, kwam ein· 
delijk de dag, dat wij met een rijke zoOlogische 
buit naar Praag terugkeerden. Mijn eerste Cubaan· 
se reis werd besloten met een voordracht in de 
zaal van de Cubaanse Academie van W etenschap· 
pen, waarbij het ging om enige ethologische 

vragen omtrent de Cubaanse fauna en om de 
bescherming van de dieren die met uitsterven 
worden bedreigd. Zodra mijn boek, dat aan deze 
dieren is gewijd, gereed is, zal ik opnieuw het 
vliegtuig nemen om in de heerlijke natuur van 
Cuba deze bijzonder belangwekkende werkzaam
heden voort te zetten en nieuwe kennis op te 
doen. 

Jaarbijeenkomst der D.G.H.T. 1966 
D. Kreulen. Gronlngen 
Het hier volgende verslagje van de bijeenkomst der 
'Deutsche Gesellschaft fOr Herpetologie und Terra
rienkunde' in Frankfurt aiM, is met enige schroom tot 
stand gekomen. Deze bijeenkomst werd nl. gehouden 
van 8 tot en met 11 september en viel dus helaas 
samen met de Jubileumvergadering van Lacerta. Mijn 
afwezigheid wordt naar ik hoop vergoed door dit 
verhaal. 
De bljeenkomst begon donderdagavond 8 september. 
We waren toen te gast bij de groep Rhein-Main, die 
haar maandelijkse vergadering hield. Dr. W. Sachsse 
vertoonde dia's van interessante reptielen, genomen 
in terraria en tljdens reizen, o.a. naar Tanzania 
(Afrika). 
Vrijdag 9 september waren er verschillende excursies. 
's Morgens warden we in het Senckenberg-Museum 
ontvangen door prof. dr. R. Mertens en dr. K. Klem
mer. Dr. Klemmer leidde ons rond. In de herpeto
logische bibliotheek werd ons het grote terrarium 
met brughagedissen (Sphenodon punctatus, o en 9) 
getoond, kompleet met koelaggregaat (zle het artikel 
van: R. Mertens, 'Sphenodon punctatus', Lacerto 
jull '64, 22e jrg no. 10). Wat de bibliotheek betreft, we 
kregen de gelegenheid hierin naar hartelust rood te 
snuffelen. In een ander vertrek had men een aantal 
terraria opgesteld met verscheidene bijzondere rep
tielen, waaronder: Carettochelys lnsculpta, een zeld
zame schildpad uit Nieuw-Guinea, die een over
gangsvorm is tussen de gewone halsbergers en de 
weekschlld-schildpadden; een reuzengekko, Rhaco
dactylus spec., uit Nw. Caledonia, die zijn onge
noegen over zijn vertoning met luid misbaar te ken
nan gaf; enige soorten uit de familia der Pygopo
didae uit Australia, een op slangen gelijkende maar 
aan de gekko's verwante groep; Lanthanotus bor
neensls, een aan de voorlopers der slangen ver
wante hagedis van Borneo; Bothrops lnsularls, een 
groefkopadder van het eilandje Queimada Grande 
voor de Braziliaanse kust (zie het zojuist verschenen 
artikel van R. Mertens, 'Ueber die lnselotter, 
Bothrops lnsularls', Salamandra, sept. '66. Band 
2 H.3); Tenslotte kregen we naast elkaar vertoond 
een levende koraalslang (Micrurus) en een ongevaar
li!ke onechte koraalslang (Erythrolampus). De gelijke
nls tussen deze slangen wordt soms als een voor
beeld van mimicry beschouwd. 
Dr. Klemmer voerde ons verder nog door koele en 
donkere kelders, waar de herpetologische verzame
ling bewaard wordt. 
's Morgans bestond ook de gelegenheld de orchi
deeen- en bromeliakwekerij GOiz en de Palmengarten 
te bezoeken, maar door het vele interessante in het 
Senckenberg-Museum ben ik daar niet aan toe ge
komen. 
's Middags hebben we het exotarium in de Frank
furter dierentuin bezocht. Dit exotarium staat onder 
Ieiding van dr. D. Backhaus, de voorzitter van de 
D.G.H.T. 
Hier viel zaer veel te zien aan insectaria, aquaria en 
terraria. Bovendien een poollandschap met pinguins 
en hele 'levensgemeenschappen' met vissen, rep
tielen en vogels. Uit de enorme, daar tentoongestelde 
vormenrijkdom noem ik slechts twee bijzondere 
slangen: de tentakelslang (Herpeton tentaculatum) 
uit Indo-China en de beruchte Taipan (Oxyuranus 
scutellatus) uit Australia. 
's Avonds hield dr. I. Eibi-Eibesfeldt, van het Max 
Planck Jnst. fOr Verhaltensphysiologie, de eerste 
voordracht, getiteld 'Galapagos - Laboratorium der 
Stammesgeschichte'. De lazing werd geillustreerd 
met prachtige dia's en enige korte kleurenfilms. 
Hoewel de herpetofauna een belangrijk deel in be
slag nam, hoorden en zagen we ook veel van de 
vogels en zoogdieren. Amfibieen komen er niet voor. 

De zaterdag- en de zondagochtend warden verder 
gevuld met lezingen. Zdenek Vogel, van het Herpe
tologische Station Suchdol bij Praag, hield een 
voordracht met dia's, getiteld 'Beobachtungen an 
seltenen Kriechtieren'. Het zal niemand verwonderen 
dat verscheidene Cubaanse reptielen de revue pas
seerden. 
Dr. K. Klemmer hield twee voordrachten, in de eerste 
bracht hij verslag uit over het Symposium over giftige 
dieren (Simp6sio lnternacional sobre Venenos Ani
mals), dat in juli 1966 In het lnstituut Butantan te 
Sao Paulo werd gehouden en dat hij samen met 
prof. Mertens heeft bijgewoond. De tweede voor
dracht was een reisverslag van een expeditie naar de 
Cilicische Taurus in Turkije. Beide lezingen warden 
geillustreerd met dia's. 
Dr. K. Fischer, van het Zoologisch lnstituut Gottingen, 
hield een lazing getiteld 'Untersuchungen Ober die 
Jahresperiodik der Sexualitiit bel miinnlichen Rep
tilian der gemassigten Zone, insbesonder bel Lacerta 
campestris (Ruineneidechse)'. Hierbij kwam naar 
voren hoe noodzakelijk een rustperiode, b.v. winter
slaap, voor verscheidene reptielen is, om zich nor
maal te kunnen voortplanten. 
De voordracht van R. E. Honegger, van de Zoolo
gischer Garten te ZOrich, was getiteld 'Gefahrdete 
Reptilian'. Hij besprak de verschillende factoren die 
het uitsterven van bepaalde reptielen en amfibieen 
veroorzaken of kunnen veroorzaken. Een belangrijk 
hoofdstuk vormde hierblj de dierhandel en de terra
riumhouder. Hlj verstrekte ons ook een voorloplge 
maar indrukwekkende lljst van met uitsterven be
dreigde soorten. De voordracht zou binnenkort in 
druk verschijnen. De heer Honegger is medewerker 
van de lnternationale Unie voor Natuurbescherming 
(I.U.C.N.). De I.U.C.N. fungeert als wetenschappelijke 
advies-organisatie van hat Wereld Natuurfonds 
(W.W.F.), dat op zijn beurt het I.U.C.N. aanzienlijke 
financit1He steun verleent. In Lacerta, mel 1965, 24e 
jrg. no. 8 vraagt de heer W. Bergmans zich af of 
Lacerta geen beschermende maatregelen t.a.v. 
herpetofauna zou kunnen nemen. Lacertaleden kun
nen naar mijn mening reeds een belar.grijke stap 
doen door donatur te worden van het W.W.F. 1). 

Dr. W. Sachsse, van de Universiteit van Mainz, hield 
een lazing getiteld 'Anpassungsfiihigkeit und Ge
fangenschaft bel Schildkroten'. Deze lezing was van 
niet te onderschatten belang voor de terrariumhouder. 
Dr. E. Thomas drong er na de lazing op aan, dat de 
spreker deze toch vooral zou publiceren. 
Tenslotte hield dr. E. Thomas, van het lnstituut voor 
Physiologische Zoologie te Mainz, een lazing getiteld 
'Ueber Beute-Erwerb und Nahrungsaufnahme bei 
Vipern'. Hij vertoonde hierbij bijzonder boeiende 
films over de pofadder (Bills lachesis), waaronder 
met vertraagde beweging \'an de gifbeet. 
Behalve excursies en lezingen zijn er vele interes· 
sante discussies geweest. Verder was er een tijd
schriftententoonstelling, die bestond uit een groot 
deel van de regelmatig in Salamandra besproken 
tijdschriften. En dat zijn er heel wat. Tenslotte was 
er nog een boekententoonstelling. 
Dit relaas wil ik nlet eindigen zonder mijn bewonde
ring uit te spreken voor de uitstekende organisatle 
van de geslaagde bijeenkomst, die we vooral te 
danken hebben aan dr. D. Backhaus, A. A. Schmidt 
en dr. E. Thomas. 

1
) Voor nadere inlichtingen over het W.W.F. 

kan men zich wenden tot de Nederlandse 
Afdeling, Laan van Seek en Royen 40-41, 
Zeist, tel. 03404-1 7213. 
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HET JUBILEUMFONDS 
Zoals de voorzitter in de jubileumbijeenkomst heeft 
aangekondigd volgt hier de verantwoordlng van de 
voor het jubileumfonds binnengekomen giften. Het 
Bestuur is verheugd, dat ondanks de late aankon
diging toch nog een flink bedrag is ontvangen, waar
uit mag worden geconcludeerd, dat vele laden het 
wei en wee van onze Vereniging ter harte gaat. 
Mocht U hebben vergeten Uw steentje bij te dragen 
en dit alsnog willen herstellen, dan is daar natuurlijk 
niets tegen, integendeel! 
Ontvangen werd van: 
J. B. t. V. te R. f 25,-; A. Th. R. te C. f 10,-; H. S. 
te H. f 2,50; G. M. G. te U. f 3,50; J. M. te 's G. f 4,-; 
W. B. te A. f 5,-; F. B. te D. f 5,-; F. I. te A. f 3,-; 
L. S. te B. f 5,-; S. S. te G. f 2,50; J. Th. t. H. te M. 
f 25,-; D. K. te G. f 5,-; D. J. v. d. L. te S. f 10,-; 
W. B. te A. f 10,-; R. R. J. F. H. M. te L. f 5,-; 
A. v. d. S. te A. f 5,-; C. G. A. B. te E. f 10,-; 
F. X. E. M. v. G. te R. f 2,50; G. G. v. d. H. te R. 
f 20,-; J. A. 0. te A. f 25,-; W. G. v. d. A. te 's G. 
f 25,-; G. F. M. te L/ f 5,-; G. S. te A. f 2,50; 
C. H. S. te H. f 10,-; W. G. v. 0. te 's G. f 10,-; 
Wgr. R. f 25,-; Wgr. M. f 15,-; Wgr. A. f 40,-; 
H. W. 0. te D. f 5,-; TOTAAL f 320,50. 
Eventuele verdere verantwoordlng in volgende num
mers van Lacerta. 

LITERATUURDIENST LACERTA 
Daar er nogal wat verwarrlng blljkt te heersen aan
gaande de exacte prijzen der ultgaven van de lite
ratuurdienst, hier nogmaals een opgave, waarbij 
tevens 4 nleuwe uitgaven. Daar de kosten f 0,10 per 
vel bedragen kunt u uit de prijs direct opmaken uit 
hoeveel kantjes de publicaties bestaan. 
Kweek Afrikaanse vlieg I 0,20 
Stettlerterrarium . . . . . . . . . I 0,10 
Beschubbing colubride . . . . . . I 0,10 
Kweek meelwormen . . . . . . . I 0,10 
Kweek treksprinkhaan . . • . . . . . • I 0,10 
Systematlsche indeling recente amfibia . . . I 0,10 
Determlnatietabel der nederl. amf. + reptielen 1 0,30 
Woordenl. Lat., Ned. en Duitse reptielennamen 1 0,10 
Overwinteren van voedselkikkers I 0,10 
Kweek huiskrekel . . • . . . . I 0,10 
Kweek wasmotten . . . . . . . . I 0,10 
Het houden van kameleons . . . . . I 0,40 
Het houden en kweken van leguanen . I 0,30 
Het houden van Europese ringslangen 1 0,20 
Het houden van phelsuma's . 1 0,10 
Beschubblng van de kop van een Lacertide 1 0,10 
lndeling recente krokodillen . . . . . . 1 0,10 
Het houden van Europese hagedissen . . . 1 0,40 
De verzendkosten bedragen f 0,50 of 0,60 per be
stalling. (Dit hangt af van het gewicht). Het verdient 
daarom aanbeveling om, indian mogelijk met meer
dere personen tegelijk te bestellen. 
Besteladres: H. D. van Roon, 
Gr. Hertoglnnelaan 151, 's Gravenhage. 
Telefoon: 070-39 88 48. Giro: 2 8 3 7 3 4. 

NIEUWE LEDEN 
1360 
1361 

1362 
1363 
1364 

1365 
1366 

1367 
1368 
1369 
1370 
1371 

1372 

1373 
1374 

1375 
1376 

8 

M. Hemelraad, Beukelsdljk 21c, Rotterdam 
P. Paulsen, lngeborgvej 25, Charlottenlund 
Kopenhagen 
Mej. F. I. Kappers, Rusland 2, Amsterdam-C. 
H. Janssen, Romeinenstraat 115, Tegelen (l.) 
J. C. P. Earhart, Geert van Woustraat 77, 
·s Hertogenbosch 
H. M. van Rossum, Noorderstr. 64, Amsterdam 
J. P. Holsheimer, Kulkul Pltn C.P.L. Karkar lsi. 
P.M.B. Madang, Territory of New Guinea 
P. Stoppelenburg, Smidswater 25, 's-Gravenhage 
Henk van Loon, Karekletstraat 1, Helmond 
A. H. Kramers, Bonairestraat 18', Santpoort 
C. van Geel, Kwikstaartstraat 9, Geleen (L) 
Drs. J. J. Gauze, Joh. Strausstraat 41, 
Halsteren (N.-8.) 
Fysiologlsch Laboratorium, Rijksuniversiteit 
Leiden t.a.v. Dr. A. A. Verveen, Wassenaarse
weg 62, Leiden 
G. J. Zeegers, Pres. Steijnstraat 10, IJmuiden 
Dr. Jose A. Valverde, Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas Estacl6n Biologics 
de Donana Paraguay 1 (Hellopolis) Sevilla 
Spanje 
J. Kroezemeijer, Asserweg 54, Rotterdam 
J. G. de Bruijn, Drijfriemstraat 8, Den Haag 

ADRESWIJZIGINGEN 

Drs. J. H. Goudsmit n. Jos. lsraelsstraat 45 
C. J. van Spanje v. Leeuwarden naar Heemstrasingel, 

Oenkerk (Fr.) 
P. Redman, Den Haag, naar Balistraat 40 
G. J. Krips, Den Haag, naar Fultonstraat 207 
Hammerman van Amsterdam naar IJselstraat 123'", 

Apeldoorn 
L. G. A. Hoevers, van den Haag naar Enmore Estate, 

East Coast, Demerara, Guyana, South America 
P. Tjeertes van Zaandam naar van Houtenstraat 24, 

Wagenlngen 
W. v. d. Hoek naar Den Blieklaan 3, Soest 
A. Steijns, van Rotterdam naar Johann Strausspl. 117. 

Schiedam 

ERRATUM 

In het vorlge nummer (12) ward blj het artlkel 'Proble
matlek blj de verzorglng van Europese reptlelen' als 
voornaam van de auteur abuslevelllk Erich vermeld; 
dlt moet ziJn: ERHARD FROMMHOLD. Onze excuses 
voor deze verglsslng. 

VRAAG EN AANBOD 

Aangeboden: 1 Bltis gabonica, 80 em f 50,-, 3 Osteo
laemus tatraspis, breedvoorhoofdkrokodil, 40 em, 
f 40,- per stuk. E. H. v. Eysden, Oude Molstraat 30, 
Den Haag. Telefoon 1115 62. 

Aangeboden exclusief verzendkosten: 1 Hazelworm 
(Anguis fragilus) f 3,-; 4 Opheodrys aestivus (insec
tenetende greene slang) jonge dieren ca. 20 em 
lang; ca. 11 weken oud f 8,- per stuk. F. Gemen, 
Zwanenlaan 3, Den Haag. Tel. 32 51 03 (na 20 uur). 

Aangeboden: Tarentola mauritanica f 2,50, Psam
modromus algirus f 2,75, Lacerta sicula campestris 
f 2,25, Lacerta sicula (niet gaaf) f 1,-, Lacerta mura
lis macullventris f 2,25, Lacerta pityuensis f 3,-. 
Lacerta agllls f 2,-. Prijzen per stuk, exclusief ver
zendkosten. Gevraagd: Thamnophls soorten. 
G. J. Molenaar, Kllkspaanweg 17, Lelden. 

De heer P. W. Brander, Willemsparkweg 4, Amster
dam, telefoon 72 98 96, opzichter van het Amsterdamse 
Bos, zoekt voor zijn instructielokaal op het zeer be
kende vogeleiland een (groot) terrarium of aquarium, 
geschikt voor het houden van inlandse reptielen en 
amflbieen. Dit terrarium zal dienen om bezoekers 
van het Vogeleiland op de herpetofauna van Neder
land te attenderen. 

De heer J. A. van Essen, Sleedornlaan 27, Arnhem, 
biedt zijn prachtig tropisch oerwoudterrarium aan, 
gebouwd volgens Stettler, met bodemverwarmlng en 
T.L.-verllchtlng, ljzeren frame, geen voorstijlen -
afmetingen 100 x 50 x 1.30 met vela planten waeronder 
zeldzame Ripsallssoorten - vraagprijs f 100,-. 

Bovendien: 1 ex. 0 Kaloula pulchra - 1 ex. Phryno
merus blfasclatus - 3 ex. Limnodynastes tasmaniensis 
- 1 Surinaams padje - 2 ex. Hyla lineomaculata. 

De heer Wolfgang Krafft - X 154 Falkensee, Leninal
lee 89, zou gaarne lid van Lacerta willen worden. 
Aangezien de betallng van de contributie op moeilijk
heden stuit, wil hij gaarne als ruil het zeer goede 
tijdschrift uit de DDR - Aquarien und Terrarien -
leveren. Wie wil helpen! Gelieve ook de secretaris 
van de ruil In kennis te stellen. 

Ons lid de heer Carl Ziegan, 1000 Berlin 30 - Pal
lasstr. 14 heeft een catalogus uitgegeven (28 biz.) 
waarin 464 ultgaven de Herpetologle en terrarlum
kunde betreffend, zljn opgenomen, die hlj ult voor
raad kan leveren. Op de jubileumbijeenkomst warden 
reeds ca. 100 exemplaren van deze catalogus ver
strekt. Er zljn echter bij het secretarlaat nog exem
plaren verkrijgbaar. U zult ongetwljfeld in deze 
catalogus lets vinden, wat van Uw gading is. 

De hear J. van Heusden, van Ostadestraat 125h biedt 
aan: Triturus marmoratus, Marmersalamander (Spanje) 
~ f 2,75 per stuk. 


