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Wie helpt ons aan een artikel over deze fraaie 
kameleon uit Oost-Afrika. 

Red. 

Literatuurdienst Lacerta 
Regelrnatig ontvangt het bestuur klachten over 
slecht functioneren van de Literatuurdienst. Helaas 
moeten wij zeggen dat een deel van deze klachten 
gegrond is. In verband met verschuiving van taken 
binnen de medewerkerskring, gepaard gaande met 
een groot gebrek aan tijd, is inderdaad een deel 
van de schriftelijke bestellingen niet terecht ge
komen, en zijn noodzakelijke herdrukken uitge
bleven. Hopelijk .zijn de omstandigheden echter 
nu zodanig gewijzigd, dat een soepele gang van 
zaken voor de komende tijd gewaarborgd is. De 
bestelprocedure is als volgt: 
1) Op de werkgroepvergaderingen: in de werk

groepen Amsterdam, den Haag, Leiden en 
Rotterdam vindt regelmatig verkoop plaats. 

2) Schriftelijke bestelling: 
Aan: E. de Jonge, Middelste gracht 20, k. 35, 
Lei den. 
Vermeld: nummer en naam gewenste publika
ties. 
Betaling: stort geen geld vooruit, maar uit
sluitend na ontvangst rekening! 

Indien men na drie weken geen reactie op zijn 
bestelling heeft ontvangen, betekent dit, dat een 
groot deel van het gewenste materiaal is uitver
kocht. Dit wordt dan automatisch na herdruk toe
gezonden. Wenst men toch datgene te ontvangen 
wat in voorraad is, dan moet dit apart worden 
aangegeven. 
Ter aanvulling van wat reeds eerder aan uitgaven 
werd gepubliceerd, volgt hier een vervolglijst: 
24. Het houden en kweken van Thamnophissoor

ten met een beschrijving van enkele veel
gehouden soorten. 

25. De beschubbing van carapax en plastron van 
een schildpad. 

26. Het houden van landschildpadden. 
27. Kweekmethode voor de wandelende tak. 
28. Kweekmethode voor de kakkerlak. 
29. Het houden van Europese hagedissen 2 

(grote soorten). 
30. Het houden van Lygodactylussoorten. 
31. Anatomie-1. lnwendige organen van Lacerta 

mural is. 
32. Anatomie-2. Enige inwendige organen van 

slangcn. 
33. Ziekten van reptielen. 
34. Het houden en kweken van kikkers der ge

slachten Phyllomedusa en Hyperolius. 
35. Het houden van Malpolon monspessolanus. 

De menlngen van auteurs zlln nlet noodzake
lljkerwl)s die van de redactle. De auteur blljft 
verantwoordelljk voor de lnhoud van ziJn ar
tlkelen. Red. 

ER WORDT NOG STEEDS KOPIJ GEVRAAGD, 
LIEFST MET FOTOMATERIAAL! 



Het bouwe n van een woestijnte ••ra••ium 

11. J. "· " · Brufl, JVellestcl ro 19 , ;ll"'"""e 

Toen ik in januari 1968 mijn derde terrarium ging 
bouwen ( het eerste heb ik gedemonteerd daar er 
door mijn te geringe kennis van toen te vee! fou· 
ten aankleefden) waren voor mij de volgendc 
punten van belang: 
A Het terrarium moest f li nke afmet ingen krijgen 

daar mijn drie groene leguanen (lguaua iguallfl) 
van 65 em lengte nog steeds groeidcn. 

B D e overige bevolking zou ook uit haged is· 
sen bestaan, tc weten twee woestijnleguancn 
( Dipsosaums dorJalis) en twee halsbandlegua· 
nen (Croltlph;lus collt1ris) plus nog eventuele 
andere aan tc kopen hagedissen. 

C Het terrarium moest verplaatsbaar zijn. Dit 
kon bereikt worden door het terrarium uit te 
voeren met zwenkwiehjes. l k kon hct dan voor 
het dakkapelraam rijdcn, om goed zonlieht 
erin te krijgen. 

D H er terrarium moest eonst rueticf dusdanig zijn. 
dat het bij vcrhuizen of vcrplaatsen naar cen 
ander venrek, gemakkelijk tc demonteren en 
weer tc monteren zou zijn. 

E De glasplaten, planken en balkjes welke ik nog 
op zolder had staan, moest ik zovcel mogelijk 
voor de bouw kunnen gebruiken, om de kos· 
ten aan de redelijke kant te houden. 

De bouw van mijn vorige terrarium had mij ge· 
lcerd dat cen goed stabiel terrarium vee! mindcr 
problemen geeft bij her in gebruik zijn dan ccn 
terrarium waarvan door warmte of voehtigheid 
de wanden en kap vervorrnen of verrotten. Daar· 
om kwam her terrarium er a ls volgt uit te zien. 
De afme tingen zijn 100 x 72 x 148 em hoog. 
De hoogtc, indusief poten, is 192 em. D eze potcn 
van 5 x 4 em en 192 em lang zijn tevcns d e hoek· 
stij len, waar planken van 2 em d ik (onder en 
boven rondom) op bevestigd zijn met M8 dra:td· 
bouten door en door. D e bodem e n her dak van 
2 em dik bout werden er los in aangcbraeht, rus· 
tend op stukjes hoekijzcr welke aan de binnen· 
kant van de planken gesehroefd wcrdcn. De aeh· 
terwand is een stuk spaanderplaat van 16 mm dik, 
en met zes klemmen tussen boven en onderplank 
bevestigd. 
Links heb ik over vrijwel de gehele zijkant cen 
g lazen deur gemaakt, en reehts is de zijkant voor 
de onderste helft van hour, en voor de bovenste 
helft van g las geworden. In het houten gedeehe 
heb ik een venti latierooster aangebraeht van ge· 
perforeerde plaat met afmetingen van 48 x 10 em. 
De voorkant bestaat uit een glasplaat (van een 
oude boekenkast) van 5 mm dik. Onder de vier 
poten maakte ik met behulp van stalen bevesti· 
g ingsstrippen vier hardplastie zwenkwieh jes van 
40 mm doorsnee. H et blijkt nu dat deze wieltjcs, 
ondanks dat ze goed funetioneren, wei iets forser 
hadden kunne n zijn. 
Wat de inriehting betreft, een nie t gemakkelijk en 
zeker belangrijk werk, het volgende. De gehele 

f'oto .,,.,. de scl•riJe,c r 

aeh;erwand heb ik besehroefd met boomsehors, 
waanegen weer enke lc boomstammetjes bevcstigd 
werden . Een bevriende relatie maakte voor mij 
een zinken bodembak van 10 em hoog (om even
tueel ro tten van de bod em tegen te gaan) en een 
roestvrij sta len bassinbak van 40 x 30 x 15 em. In 
de bcdem van d eze ba k zi t een Y2" aftapprop, die 
door de terrariumbodem heen kwam te steken. 
Het bassin kan nu gcmakkel ijk afgetapt worden, 
wat door vervuiling ook geregeld moet gebcuren . 
Dit bassin heb ik ook bekleed met boomschors 
(reehts op de foto }. 
A Is bodembedekking ( ± 5 em dik) gebruik ik 
zilverzand dat bij zaken voor bouwmaterialen ver
krijgbaar is en prima bevalt. 
Voor de verwarming gebruik ik momenteel (zo
mer) t:wee Phi lips warmtelampen, een van 250 en 
een van 100 \XI. Met deze lampen verkrijg ik een 
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temperatuur van ± 30° C en bij zonnig weer 
± 37° C waarbij de dieren (leguanen) zich zicht
baar wei bevinden. Deze lampen heb ik met ge
bruik van koperen strippen in het terrarium be
vestigd en wei zo dat ik het volgende verkreeg. 
A De stralingswarmte komt op de plaats, waar 

ik die hebben wilde, daar de dieren hier graag 
in zitten. 

B Op de juiste plaats komt het Iicht in het ter
rarium zodat de lampen tevens dienst doen als 
verlichting. 

C De dieren kunnen niet al te gemakkelijk bij de 
lam pen komen en zich brand en ( wat dan ook 
bij mij nog nooit gebeurd is, ook in mijn andere 
terrariums niet). Ik wil hierbij nog vermelden 
dat ook de klimgelegenheden dusdanig ge
plaatst en bevestigd moeten worden dat ze niet 
met de lampen in aanraking kunnen komen. 

Voor de wintermaanden heb ik hoven het bassin 
nog een zogenaamde kuikenlamp (steen) van 
100 W en onder de deur een verwarmingselement 
van ± 40 W (mini-verwarmer van Inventum). 

l{unstrots 
C. G . ..4. Bruynel, Europalaan 142, Ena.,hede 

De terrarium-wandbekleding kost menig terrarium
bouwer de nodige hoofdbrekens. Daarom wil ik 
U een beschrijving geven van een methode, die 
niet algemeen bekend is en die met succes werd 
toegepast in mijn tropische regenwoud-terrarium 
bevolkt met Anolis, Phelsuma, kameleons en 
boomkikkers. 
Een geschikte achtergrond voor planten creeren 
welke voldoet aan de eisen, die gesteld mogen 
worden, is een hele onderneming. Immers, wat 
stelt men er zich van voor. Het moest een natuur
lijke aesthetische ondergrond vormen voor een 
weelde aan tropisch gewas met waterpartijen, 
klimgelegenheid en schuilplaatsen voor de dieren. 
Een zo Iicht mogelijke constructie, stevig en duur
zaam, gif- en schimmelvrij, hestand tegen hoge 
vochtigheid en warmte, met een gemakkelijke be
vestiging voor planten en klimtakken. De kleur, 
de oppervlaktestructuur en de vorm moesten 
fantasierijk werken, ruimtelijke mogelijkheden 
scheppen en last but not least, de kosten mochten 
niet te hoog worden. 
Aan deze eisen kan worden voldaan, met tempex 
als grondstof voor een imitatie-rotswand vol mo
gelijkheden. Tempex is een bijzonder Iicht mate
riaal, gemakkelijk te verwerken en goedkoop. 
Tempex heeft een groot warmte- en koude-isole
rend vermogen. Het zuigt praktisch geen water op 
en voelt steeds warm aan. Zowel vocht als warmte 
hebben geen nadelige invloed op tempex. Het is 
wei brandbaar in aanraking met vuur. 
De achterwand van mijn terrarium bestaat uit 
watervast-board op een houten raam, dat past in 
het terrarium-hoekijzer. De gladde zijde van het 
board werd naar binnen gekeerd bevestigd. Hierop 
werden de voorzieningen voor de ingebouwde 
rotsverlichting en de watertoevoer voor een water
val vastgemaakt. Diverse plastic electriciteitsbuizen 
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Er zijn natuurlijk diverse andere verwarmings
mogelijkheden doch het blijft hoe dan ook een van 
de dure kanten van de terrariumliefhebberij. 
Een belangrijk punt is natuurlijk of het terrarium 
's winters in een verwarmd of, wat bij mij het ge
val is, onverwarmd vertrek staat. Dit laatste heeft 
wei weer het voordeel dat ik 's nachts een goede 
lage temperatuur verkrijg van zomers ± 17° C 
en 's winters ± 10° C. 
Wat de vochtigheidsgraad aangaat, deze is over
dag tussen de 60 en 70% en 's nachts tussen de 
80 en 90%. 
De beplanting bestaat tot nog toe alleen uit Sanse
viera en Neoregelia caroli11ae, waaraan de leguanen 
zich niet wagen. 
Resumerende is volgens mij de bouw en inrichting 
van een terrarium een zaak die geheel afhangt van 
de persoonlijke smaak, handigheid, financiele mid
delen en aanwezige mogelijkheden, waarbij het 
belangrijkste is dat men zoveel mogelijk tracht het 
milieu na te bootsen waarin de dieren in de na
tuur Ieven, zodat ze in een goede conditie verke
ren en zich eventueel kunnen voortplanten. 

van tempex 

en contactdozen werden volgens planning met 
boutschroeven op het hardboard geschroefd. Te
vens werd tegen de achtergrond een luchtkanaal 
gemaakt, waarop in de lichtkap een ventilator 
werd aangesloten, volgens het door de beer F. W. 
Blankenstein toegepaste systeem voor luchtcircula
tie (23e jaargang 'Lacerta' biz. 85-86). 
Nadat aile voorzieningen waren aangebracht, werd 
de gehele wand met tempexplaten van diverse 
dikten beplakt. Tempex koopt U bij een bouw
materialenhandel. Platen van 100 x 50 em in 
dikte varierend van 1 tot 10 em. Ik plakte de 
tempex met plak-kit voor hardschuim (polysty
reen). Deze plak-kit is van de firma Franken N.V. 
fa~rieken te Weert. Het is een betrouwbare vocht
bestendige kit, schimmelvrij en het tast tempex 
niet aan. De tempex werd ook in lagen op elkaar 
gekit. Met een zaagtand-mesje kan het eenvoudig 
gesneden worden in de gewenste vorm. De grillige 
vorm van de rots verkrijgt men, door met een 
warme soldeerbout tempex plaatselijk weg te smel
ten, tot de gewenste rotsvorm overblijft. 
Na deze bewerking werd de gehele rotsvorm be
streken met een papje alabastine vulmiddel. Aile 
porien moeten goed gedicht worden. Na het 
drogen van de alabastine werd de gehele opper
vlakte nog bestreken met ecadol ( een verf isole
rende laag). Omdat ecadol een kleurloze vloeistof 
is, werd deze met een weinig dodekop-poeder 
(verkrijgbaar bij de drogist) Iicht roodbruin ge
tint. Dit vergemakkelijkt het werk uitermate, om
dat nu te zien is, waar men de laag heeft aange
bracht en waar niet. Alabastine en ecadol zijn be
slist noodzakelijk als beschermlaag tegen de te 
gebruiken verf. 
Nadat alles .goed droog is, wordt de rots beschil
derd. Daarvoor gebruikte ik chloorrubberverf. 
Deze verf wordt o.a. gebruikt voor het beschilde-



ren van zeewater-aquaria en zwembassins. Chloor
rubberverf is echter wit. De vereiste kleurcn wor
den er in kleine hoeveelheden aan toegevoegd. lk 
gebruikte Ripolin super tcintes tubes, geconccn
treerde kleuren en maakte zo verschillende tintcn 
die ik op de rots-forma ties streek in kleine oppcr
vlakten tegclijk. 
De hoofdklcur werd gemengd uit Ripolin No. 23 1 
(gelc oker) en No. 223 (rode okcr) welke toege
voegd aan de chloorrubbervcrf een ideale combi
natie gaf met de kleur van rode flagstone en lava
steen. D ezc natuursteen-soorten werden door mij 
bij de vijver gebru ikt. 
Direct nadat een stukje tcmpex rots beschi lderd 
was, gooidc ik met kracht droog, vu il zand in de 
verf. Hierdoor ontstaat ccn ruwc matte opper
vlakte, die in de juiste kleuren niet mecr is te 
ondcrscheiden van steenrots. 
Bovendien werden in de rotswand haakjes bevcs
tigd, waaraan plantcn en takken kunnen worden 
opgehangen met koper wikkeldraad. De vercindc 
haakjes wcrden in verdund zoutzuur dof gemaakt. 
Vervolgens in een blokje gemenied hout geschrocfd 
en vastgekit in een in de rots uitgesneden opening. 
Na het drogen werd de rots op de plaatsen waar 
de haakjes zich bevinden bijgeschilderd. Hoe mecr 
haakjes des te beter. 
De vijver werd vervaardigd van plexiglas in cen 
grillige vorm. De opstaande wanden werden even
eens met tempex beplakt en beschilderd zoals bo
ven beschrcven. De ,gedeelten d ie constant met 
water in aanraking komen, werden ten overvloedc, 
v66r het schi lderen flink met plakk it bestreken. 
Tot slot: Chloorrubberverf-vlekken op kleding
stukken zijn niet meer te verwijderen. Breng gecn 
chloorrubberverf direct op tempex aan, want tem
pcx smelt in aanraking met deze vcrf totaa l weg. 
De hierbij afgedrukte detai l-foto gecft U een in
druk van mijn nog niet geheel beplant terrarium. 

Thamnophis sirtalis in-veJ.•nalis 

C. lloeflee, Laure ns 1\os l e r s lraal 217, S ehle dant 

Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een exem
plaar van Thamnophis inr•emalis. Deze slang komt 
uit Noord-Amerika en is daar vrij algemeen. 
Nadat ik de slang een week in quarantaine had 
gehouden ging hij bij mijn andere slangen: o.a. 
verschillende soorten Thamnophis en Elaphc. 
Na een paar dagen probeerde ik of hij wi lde eten 
en ik deed een paar kikkers in het terrarium. De 
andere Thamnophis-soorten gingen direct op jacht 
maar invemalis toonde geen interesse. lk was met 
deze pog ingen een week bezig toen ik mijn terra
rium ging veranderen. lk bracht toevall ig inverna
lis onder bij mijn Pithiophis die warm en droog 
zit. lk had hier net een voermuis bij gezet en mijn 
verbazing was groot toen invemalis plotseling op 

de muis afging en hem greep. Hij pakte de muis 
net achter de kop en knelde hem met de zijkant 
van zijn kop tegen de grond. Het was duidelijk een 
moeilijke zaak voor in11enurlis om de muis te do
den. Na ongeveer 20 minuten was het hem einde
lijk gelu kt en begon hij hem moeizaam naar bin
nen te werken. De drogc warmte scheen hem goed 
te bevallen en hij was zeer actief. De volgende 
dag was de muis al haast veneerd. Ik zette er een 
nieuwe muis bij en het gestuntel van de vorige 
dag herhaalde zich. 
Ik heb hem toch nog eens in mijn vochtige bak 
gedaan maar daar wilde hij niet eten (ook geen 
muizen). Hij zit nu reeds maanden droog en warm, 
eet 3 muizen per week en is in prima conditie. 
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De tegenwoordige hedreiging -van amfihieen en reptielen 
Rene E. Honefl{ler, ZiJrleh 

Amfibieen en reptielen worden tegenwoordig, te
zamen met zoogdieren, vogels en vissen, over de 
gehele wereld bedreigd. 
De mens maakt jacht op hen om hun eieren, hun 
huid, hun vlees en hun vet. 
Excessen in de dierenhandel en bij het houden 
van dieren leiden er in hevige mate toe, dat amfi
bieen en reptielen net zo als levenloze artikelen 
worden behandeld. Als voorbeeld dient hier de 
invoer van 'Griekse' landschildpadden of van 
Zuideuropese slangensoorten. 
Bijgeloof en andere verkeerde meningen over 
levenswijze en biologie van afzonderlijke soorten 
hebben een sterk negatief effect op lokale popu
laties. 
Drastische landschapsveranderingen ( damaanleg, 
grondverbetering, uitbreiding van menselijke ves
tigingen) wijzigen het natuurlijke plantendek en 
biotopen van amfibieen en reptielen verdwijnen. 
Ook worden door gewetenloze bedrijvigheid van 
amateurs en beroepsmatige verzamelaars waarde
volle biotopen voorgoed verstoord. 
Door watervervuiling en door toepassing van 
herbiciden worden vooral voortplantingsmiljeu's 
van amfibieen verwoest. 
Het nog steeds toenemende gebruik van insekti
ciden in land- en tuinbouw heeft voor alle koud
bloedige dieren dodelijke gevolgen. 
Faunavervalsing, dat is de invoer van elementen 

uit fauna's van andere gebieden, vormt een bij
zondere bedreiging voor eilandbewonende dieren. 
Het is een feit dat niet aileen in de tropen van 
oude en nieuwe wereld maar ook in Europa - en 
in het bijzonder in het Middellandse-Zeegebied -
en in de Verenigde Staten amfibieen bedreigde 
dieren zijn. 
Voor talrijke mensen zijn amfibieen en reptielen 
belangrijke eiwitleveranciers (bv. de zeeschild
padden). 
Andere soorten worden als schadelijk bestreden 
(bv. slangen en krokodillen). 

De hierna volgende tabel bevat een eerste over
zicht van arnfibieen en reptielen die als bedreigde 
soorten zijn te beschouwen. De tabel is gebaseerd 
op opgaven in de recente literatuur en op Deel III 
van de Red Data Books - 'Amphibia and Rep
tilia' -, dat door de I.U.C.N. (International Union 
for Conservation of Nature and Natural Resour
ces) in Morges/V.D., Zwitserland, wordt heruit
gegeven. 
Voor literatuuropgaven raadplege men: 
Honegger, R. E., 1968. I.U.C.N. Red Data Book, 
Vol. Ill, Amphibia and Reptilia. Morges. 
Honegger, R. E., 1969. Bedrohte Amphibien und Rep
tilian. Zool. Gart. (in druk). 
Adres van de schrijver: 
R. E. Honegger 
Zoologischer Garten Zurich 
CH 8044 Zurich - Schweiz 

TABEL VAN BEDREIGDE AMFIBIE~N EN REPTIELEN 
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AMPHIBIA 
Caudata 
Mega/obalrttchtls ;. ;apo11iC11s - Japan X X X 
Mega/obatrach11s ;. davidiamu - China X 
Atnb)'sloma macrodact)'lllm croce11m - USA X X 
Ambystoma tigrin11m californieme - USA X 
T)•phlomolge rathbrmi- USA X X 
Batrachoseps pacifictiS ma;or- USA X 

Salienta 
Discoglossru tligrivetller - Israel X 
Balrachophr)'ntiS macrostotn/IS X 
Brl/o boreas ne/soni - USA X 
Btl/o retiformis - USA X 
H)'ia andersoni - USA X X 
Nesomanti.r thoma.rseli- Seychellen X 
Soog/o.rsru .reche/Jmsis - Seychellen X 
Soog/ossus gardinieri - Seychellen X 
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REPTILIA 

Testudines 
Batagm baska - Z.O.-Azie 
Clmml)'S m11hlmbergi - USA 
Psertdem)'S orn,lla cailirostris - N. Zuid-Amerika 
T errapme coah11ila - Mexico 
Gophems pol)'phemlls agassizii - USA 
Gopherru polyphemus berlatJdieri - USA 
Ma/acochersm tomieri - 0.-Afrika 
T estrtdo elephalltopru 11igrita - Galapagos 
T es111a'o graeca graeca - Z. Midd. Zee-landen 
T estudo hermatmi hermatmi- Z. Midd. Zee-landen 
T estudo radiah1 - Madagaskar 
Carella Carella ssp. - vnl. tropische zeeen 
Che/o11ia depressa - vnl. tropische zeeen 
Chelonia m)·das ssp. - vnl. tropische zeeen 
Erelmoche/ys imbricata ssp. - vnl. tropische zeeen 
Lepidochelys kempi- vnl. tropische zeeen 
Lepidochei)'S oJit,ace'l - vnl. tropische zeeen 
Dermochei)'S coriacea - vnl. tropische zeeen 
Podocnemys expatzsa- N. Zuid-Amerika 
Podomem)'S rmifi/is - N. Zuid-Amerika 
Pseudem)·drtra mnbritu1- Australie 

Crocodylia 

Alligator mississippiemis - USA 
Alligator sit1etJsis - China 
Caimatl crocodi/us ssp. - Midden- en Zuid-Amerika 
Me/anosuchm 11iger - Zuid-Amerika 
Crocodilrts aCIItlls - USA en Midden-Amerika 
Crocodilrts cataphraclm - Afrika 
Crocodilrts intermedius - N. Zuid-Amerika 
Crocodi/ru joh11so11i - Australie 
Crocodilrts moreletii - Midden-Amerika 
Crocodi/ru ni/otiCIIs - Afrika 
Crocodi/ru rhombifer - Cuba 

Squamata 

PhelSIIma gue11theri - Round Island 
CotJOlophus pal/idus - Galapagos 
CotJOiophm subcristalru - Galapagos 
Brachylophru fascial/IS - Fiji Eilanden 
CrotaphJIIIS U'is/izeni si111s - USA 
Cyclrtra comrtla comrtla - Hispaniola 
C)'clttra pinguis - Anegada 
Cnemidophoms hyperythms - USA 
Sce/otes braueri - Seychellen 
Sce/otes t'ese)·-fitzgera/di - Seychellen 
Sci11CIIs Je/fairi - Round Island 
At1ie/Ja prtlchra nigra - USA 
Heloderma horridum horridrm1 - Mexico 
Heloderma horridrun t~Jt,arezi - Mexico en Guatemala 
Heloderma horridrm1 exaspera/11111 - Mexico 
Heloderma srupecl/1111 smpec/11111 - USA 
Heloderma smpectmn cit1c111m - USA 
V aramts salvt~tor ssp. - Z.O.-Azie 
Bolyeria mrdticarittaltl - Round Island 
E 
E 
p 

picrates ang11lijer - Cuba 
pit·rates inornatr1s - Puerto Rico 
)'lhotl reticrtlatru - Z.O.-Azie 

T hamnophis elegans le/rataenia - USA 
Ogmodon t'itianus - Fiji Eilanden 

*) Vooral 'plezierjacht' 
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Janr't'ersla.: 1968/1969 

Een recordaantal leden heeft zich het afgelopen 
verenigingsjaar aangemeld nl. 128. Deze enorme 
toename is hoofdzakelijk te danken aan de ten
toonstelling 'TERRA HORTUS', welke in 1967 
in Leiden werd gehouden. Evenwel zegden 45 
leden hun lidmaatschap op en moesten ca. 40 
leden worden afgevoerd wegens wanbetaling. 
Helaas overleed ons lid, de heer L. M. Klauber 
uit San Diego, lid sinds 1 okto!::ler 1947. De heer 
K!auber was een zeer bekend herpetoloog die voor
d bekendheid genoot om zijn kennis over ratel
slangen. 
Het ledenaantal bedroeg per 1 oktober 1968: 
58 3 be~ale:tde led en. 
Van de werkgroepen zijn slechts plezierige be
richten te melden. De bijeenkoms~en worden uit
s~ekend bezocht en vooral in Rotterdam is men 
steeds op zoek naar verbetering in de beoefening 
van onze liefhebberij. Er wordt hier gewerkt op 
een basis waarop zich een werkgroep client te be
wegen nl. dat zich groepjes vormen die een be
paald aspect van onze hobby bestuderen. De be
reikte resultaten worden uitgewisseld. Hopelijk 
komt de aldus vergaarde kennis op schrift ter 
publicatie in ons maandblad. 
Jammer, dat men in de geboorteplaats van 
'LACERTA' nl. Den Haag, moeilijkheden onder
vindt bij het vinden van een geschikte voorzitter. 
De Jaarvergadering van 6 april 1968 gehouden in 
de Collegezaal van het Tandheelkundig Instituut 
te Utrecht, werd doer ca. 75 personen en ca. 10 
belangstellenden bezocht. Het Huishoudelijk ge
deelte werd in een record tempo afgewerkt. 
Na de pauze ontleedde Dr. P. Zwart een drietal 
dieren. Deze ontleding was via een intern televisie
sys~ecm voor een ieder in de zaal zeer duidelijk 
te volgen. De demonstratie was bijzonder interes
sant. 
De heer C. F. v. d. Bund gaf hierna een belang
wekkend overzicht van de herpetofauna van Neder
land. 
Voorafgaande aan dit programma was er in de 
ochtenduren een excursie in de Canton-tuin in 
Baar:t. 

R. M. Meijer, Secretaris 

Jaarvergaderh•g 1969 
De jaarlijkse ledenvergadering, die op 15 maart in 
Utrecht werd gehouden, mocht zich in een grote 
opkomst verheugen. Het verslag van deze ver
gadering hopen wij in het volgende nummer van 
Lacerta te kunnen publiceren. Dit laatste geldt ook 
voor de financiele gegevens, die naar aanleiding 
van opmerkingen die ter vergadering zijn ge
maakt, mogelijk nog enige correctie behoeven. 

Red. 

Vraag en aanbod 

F. v. d. Heijden, Nassaukade 352, Amsterdam, biedt 
aan Varanus salvator, lichaamslengte 30 em; uitste
kende conditie. Eventueel met gratis terrariumbak. 

Bi,. onze importdienst - tel. 020 -73 58 86, is een aan
ta Hyla regilla binnengekomen. De pr!js bedraagt 
f 3,- per stuk. Verder worden importen verwacht uit 
Nigeria en van de Canarische eilanden. 
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Boekbeepreklng 

Bij de N.V. W. J. Thieme & Cie, te Zutphen, zijn de 
volgende boekjes verschenen, die voor de LACERTA
laden ongetwijfeld interessant zullen zijn: 

'Schlldpadden', geschreven door W. Jocher en uit 
het Duits vertaald door J. Mart-Duiven. Het 71 blad
zijden tellende boekje, geeft een goed inzicht hoe 
men land- en waterschildpadden kan houden. Het 
openlucht- en kamerterrarium worden uitvoerig be
handeld terwijl ook het voedselmenu grote aandacht 
krijgt. Voorts zijn er nog hoofdstukken gewijd aan het 
overwinteren van en het voorkomen van ziekten bij 
schildpadden. Voor terrariumliefhebbers een zeer 
lezenswaardig boekje en voor de beginner om dade
lijk te kopen. De prijs bedraagt f 5,50. Het boekje is 
voorzien van talrijke tekeningen. 

'Ons Vljvertje' geschreven door F. Fehse en even
eens uit het Duits in het Nederlands vertaald door 
J. Mart-Duiven. Hoewel dit boekje geen specifiek 
terrariumboek is, bevat het wei zeer nuttige wenken 
voor degenen, die een buitenterrarium bezltten en er 
een vijvertje in willen projecteren. In het boekje 
wordt uitvoerig ingegaan op welke plaats men het 
vijvertje het beste kan aanleggen en welke materialen 
moeten worden gebruikt. De prijs bedraagt f 5,50. 

'Thieme's lnsektenboek' geschreven door W. Forster. 
Dit is een handboek der entornologie voor natuur
vrienden en insektenverzar:lelaars met 310 afbeel
dingen in kleur, geschre\'en door I. Daxwanger; de 
Nederlandse vertaling is van Dr. W. J. Kabos, die 
ook een determineertabel aan de bewerking heeft 
toegevoegd. Het is een bijzonder fijn boek omdat er 
vele soorten vlinders en insekten in zijn vermeld, 
die wij regelmatig in ons weideplanktonnet vinden, 
wanneer wij op voedsel,·acht gaan voor onze terra
riumdieren. Ook zijn ta rijke nachtvlinders beschre
ven, die wij 's zomers tot laat in het najaar tegen
komen. Zoals bekend mag worden geacht zijn de 
nachtvlinders een uitstekend voer voor kikkers en 
andere terrariumdieren · die na het invallen van de 
duisternis op voedseljacht gaan. De prijs bedraagt 
f 19,50. 

R. M. Meijer 

Vt.n c!e hand vcn ons lid de heer G. F. v. d. Bund 
is in de serie Wetenschappelijke Mededelingen van 
de Koninklijke Nedarlandse Natuurhistorische Vereni
ging, onder No. 73 een boekje verschenen onder de 
titel 'De Nederlandse Amfibieen'. Voor de prijs van 
f 2,75 (leden K.N.N.V. = f 2,25) kan het boekje wor
den besteld bij het bureau van de K.N.N.V. te Hoog
woud. Starting op postgironummer 13028 is voldoen
de. 
Het boekje, dat als een nuttige en grondige aan
vulling op ons Herpetogeografische verslag kan wor
den gezien bevat o.a. een determineertabel voor de 
larven en voor de volwassen Nederlandse amfibieen. 
Neast een algemene bespreking van het milieu en 
gedrag, de zintuigen, de broedplaatsen, de ei-afzet
ting en de larven, worden de verschillende soorten 
behandeld. Het boekje is met duidelijke toto's ge
illustreerd en bevat de nodige verspreidingskaartjes. 
Kortom: veal en goede informatie voor weinig geld. 

L. C. 

Nieuwe Leden: 

1659 H. in den Bosch, Putsebocht sac, Rotterdam-25 
1660 R. van Dongen, Valkenierslaan 288, Breda 
1661 C. Koedam, Pr. lrenelaan 8, Mljdrecht 
1662 A. B. Meijer, Delflandstraat 10, Leidschendam 
1663 R. de Lang, Burg. Zaneveldstraat 276, Maassluis 
1664 J. Azier, Stuyvesanthof 35, Leiden 
1665 Dr. A. C. W. Veldhuizen, Noordenburglaan 56, 

Voorburg 
1666 J. H. R. A. Bredero, Cornelle van Zantenstr. 248, 

?????? 
1667 W. van der Zalm, Minkmaatstraat 258, Enschede 
1668 W. J. Wagner, Nieuwenhuysenstraat 3", 

Amsterdam-Siotermeer 
1669 H. van Chijs, Statiestraat 61A, GitsJWest-VIaan

deren, Belgie 
1670 P. E. Ouboter, Wilgenlei 41, Rotterdam 
1671 Opleidingsschool voor Onderwljzers t.n.v. de 

heer B. van Berkel, Hofstedestraat 36, Rotterdam 


