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In het vo rige nummer heeft de heer Claassen 
U al aangekond igd dat ik hem opvolg als 
redakteur van Lacerta, iets dat ik niet wi l 
doen alvorens hem met nadruk dank te zeg
gen voo r alles wat hij de afgelopen vijf jaar 
voor ons blad heeft gepresteerd. lk geloof na
mens U allen te spreken als ik zeg dat hij 
het uitstekend gedaan heeft. Gelukkig zal hij 
de komende maanden de helpende hand bie
den als dat nodig blijkt. 
Wellicht is dit een geschikt moment er ook 
eens op te wijzen dat zeer veel werk voor 
Lacerta word! verzet door de heer Neder
meijer, die de verzending , de opmaak, en het 
fotoarchief verzorgd. Hij is de meer techni
sche helft van de redaktie en blijft gelukkig 
op zijn post, zodat de heer Nedermeijer nu al 
aan zijn vierde redakteur toe is! Ook hem 
hartelijk dank. 
Doch Iaten we niet uit het oog verliezen dat 
het welzijn van Lacerta veel meer van de 
lezers afhangt dan van de redakteur. lk hoop 
dat U allemaal vroeg of laat eens de pen ter 
hand neemt om over die terrariumdieren te 
schrijven die U enthousiast maken. Zander 
dat artikel van U kan Lacerta uiteindelijk niet 
bestaan. 

G. Foekema 

Vraag en aanbod 

Gevraagd: Emys orbicularis (man), liefst volwassen, 
is bestemd voor kweek. Sophie van den Berg, 
Jacques Urlusp lantsoen 390, Leiden. Tel. 01710-25332. 

De menlngen van auteurs zlfn nlet noodzake
lljkerwlfs die van de redactle. De auteur blifll 
verantwoordellfk voor de lnhoud van zijn ar
tlkelen. Red. 



Een berpetologisehe Herf•streis naa1.• l{atalonie 

dtuJr Othnaar Ste111111le r 

Psammodromus a. algh·us 

In het begin van oktober 1967 verbleef ik een tijd
je in Katalonie, in het mondingsgebied van de 
Muga, Fluvia en de Ter. Om deze tijd va n het 
jaar wekt het weer a ldaar erg teleurstell end. Er 
gaat haas! geen dag voorbij zonder regen. Veela l 
zijn het slechts onweersbuitjes, die na cen paar 
uurtjes verdwijnen en dan is er weer warmc zon
neschij n. Maar vee! vaker komt hct voor, dat het 
ecn dag of wat achter e lkaar blijft regencn, ge
durende welker tijd de zon nauwelijks een enkel 
ogenblikje door de neve! en de wolken kan brekcn. 
Daarom moet men nooit in de herfst naar Kata
lonie gaan, omdat daar dan de met regcnwolken 
bedekte heme! mecr aan ons kl imaat doet denken . 
Maar men ga dan liever naar het Zuidcn van 
Spanje. 
N iettegenstaande deze beroerde weersomstandig
heden gineen wij toch vol ijver op onderzoekings
tochten uit en leerden daarbij enige interessante 
vertegenwoord igers van de Spaanse hcrpetofauna 
kenncn. D e Costa-Brava, d ie 's zomers overstroomd 
wordt door toeristen, vertoont in de herfst haast 
geen mens. Dat is dan tenminste een voordeel van 

vertali11g A . T. Reijst 
Uit Aqua - T el"r?l, 5e j aargaug 1968 

Foto ]. Nedem ;eijer 

zulk onvriendelijk weer. D e modernsre bad- en 
vakantieoorden aan deze kust wisselen af met 
romantische, wi lde rotsachtige klippen, waartegen 
de brand ing bruisend breekt. Daartussenin strek
ken zich min of meer grote zandige stranden uit; 
meestal het mondingsgebied van kleinere of g ro
tere stroompjes. D e rotsachtige klippen zijn met 
een dichte macchie bedekt. Overal vindt men in 
de herfst de heerlijk smakende ( ?) rode vruchten 
van de aardbeiboom (Arbutus uuedo) tussen het 
g roen. D e bodem is bedekt door Cistus- en rose
marijnstruiken, waartussen, in de vochtige herfst, 
bloedrode Stinkmorieljes ( een soort paddestoelen) 
en bruine stokzwammen. 
Onder de losliggende platte keien en tussen de 
spleten en gleuven van de er omheen staande rots
blokken, l1Uizen gekko's, Ttlreutola m . mauritauim 
L. [La Riera tot Bagur). In het dichte struikge
was langs d e srraten en in de wegbermen, weer
klinkt het geritsel van de kielschubhagedissen 
Psammodromus a. a/girtiS L., thans in de herfst 
onopvallend beigebruin gekleurd, zonder die 
prachtige sch itterend oranje gekleurde koppen (N. 
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Tossa). Steeds weer vond men op de wegen de 
verpletterde kadavers van grote padden ( Bufo bufo 
sphwms Daudin). 
Tegen de kademuur van Palamos wemelde het van 
muurgekko's, die in de spleten der muren uitste
kende schu ilplaatsen vonden. Ook de onopval
lende, ged rongen Spaanse muurhagedis (Lacerta 
hispauica hispauirtz Steindachne.r) kwam er veel
vuldig voor, aangelokt door de grote zwermen 
vliegen, die weer op het vele afval, dat over de 
muurtjes geworpen werd, afkwamen. De vele 
broodmagere katten, die overal rondzwierven, 
hadden bij hun jacht op de hagedissen maar wei
nig succes. De zandbodem strekt zich uit van af 
de kademuur tot aan de branding. D eze bodem is 
bedekt met een d icht planten wirwar, bestaande 
uit ] ohanneskruid met zijn gele bloemen (Hype
ricum) , doornappels (Datura), distels en winde
ranken (Convolvulus), waarvan de reusachtige 
blauwe en rode bloemen steeds weer onze bewon
dering opwekten . Naar de zee toe narn de vege
tatie af met het toenemen van het zoutgehalte in 
de bodem. Daar Iagen dan enkele wortelstronken, 
stukken drijfhout en brokken steen. Zelfs hier dar
telden nog muurhagedissen in 't rond. 
Vooral de wortelstronken vormden voor hen de 
bij voorkeur gezochte verzamelplaatsen, aangezien 
die immers veilige toevluchtsoorden boden, van 
waaruit zij d e omliggende open zandvlakten naar 
insecten konden afstropen . In het gewirwar van 
een dergelijke wortelstronk vonden wij ook nog 
de opperhuid van een halfwas hagedisslang (Mal· 
polou mousfJeswlauus mouspeswlanus Hermann). 
Onder de hier en daar op het zand liggende aan· 
gespoelde planken en platte stenen, hadden rug
streeppadden ( Bufo mlmlli/(1 Laurenti) gangen ge
graven. D eze padjes waren allen effen leemgeel 
van kleur. De typerende felgele smalle rugstreep 
was echter steeds aanwezig. Als men daarbij de 
fraaie groen· en bruingevlekte rugstreeppadden uit 
het binnen land vergelijkt, dan vallen deze Spaanse 
vertegenwoordigers van die soon , door hun sjofel 
uiterlijk, erg tegen . 
Boven aile verwachtingen heerste er in en om de 
uitgegraven velden van Ampurias volop Ieven. 
Reeds op de vlak aan het water grenzende en met 
laag struikgewas begroeide du inrug, vielen pijl
snelle zandkleurige hagedissen op. Oat waren 
Spaanse zand lopers ( Psammodromus hispauims 
edwardsitmiuus Duges). D eze haged is, die nau
welijks de lengte van onze inlandse kleine- of 
levendbarende hagedis ( L(lcerla 11i vip(lra Jacquin) 
bereikt, is op geelachtige ondergrond bruin ge
vlekt of gestreept en kenmerkt zich door zijn hoog 
gekielde schubben. 
Resten van muren en overal verspreid liggende 
bakstenen uit het omgegraven veld, vormden de 
aangewezen biotoop voor de Spaanse muurhage
dissen en muurgekko's. Onder een nauwelijks 30 
em lange en evenzo brede baksteen, kreeg ik drie 
volwassen muurgekko's te pakken. Op d e takken 
van de cypressenaanplantingen zaten boomkikkers 
uit het Middellandse-zeegebied (Hyla arborea me
ridiou(l/is Boettger). Overal trof ik meer dan 
mansdiepe geulen met loodrechte wanden aan. 
D aarvan was de bodem door d e zware herfst· 
regens met een laag zwaar veralgd modderwater 
bedekt. 
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Hagedissen en slangen, die daarin geraakten, moes
ten wei een ellendige verdrinkingsdood vinden. 
Daarentegen konden kikkers zich veel bete.r boven 
water houden. Er werden zelfs vele larven aange
uoffen. Het betrof de eveneens in Z. Frankrijk 
voorkomende Pyreneenvorm van de grote groene 
kikker ( Rmza ridib111zda perezi Seoane). Voor het 
eerst in geheel Noord-Oost Spanje, kon ik hier de 
fraai getekende Schijftongkikker ( Discoglosms p. 
pirtus Otth) waarnemen. D eze kikkers schenen 
zich echter hier bij lange na niet zo thuis te ge· 
voelen als die grote groene kikkers en ze probeer
den dan ook steeds weer, maar vergeefs, om tegen 
de steile wanden op te klimmen. Een paar boven 
het water uitstekende stenen waren dan ook dicht 
door hen bezet. Met z'n drieen boven op elkaar 
zaten ze soms en d e meesten ervan in een zeer 
slechte voed ingstoestand . V ervolgens trof ik de 
schij ftongkikker vlak in de omgeving van de uit· 
gravingen aan, op aile mogelijke plekjes, di e maar 
enigszins vochtig waren. Ze was zelfs talrijker ver
tegenwoordigd dan de grote groene kikker, die 
schijnbaar ter plaatse meer aan het water gebon· 
den was dan d e schijftongkikker. In deze geulen 
werd ook de boomkikker van de Middellandsezee 
aangeuoffen. D eze diertjes hechtten zich vast 
tegen de wanden van de muren en dan bij voor
keur in de spleten daarvan. Ze waren allemaal 
grauw van kleur en van de ond ergrond waarop zij 
zaten moeilijk te onderscheiden. Het schij nt toch, 
dat hier een zeker aanpassingsvermogen aan de 
omgeving, de kl eurwisseling van d e dieren be
invloedt. 

( wordt vervolgd ) 

Tttreutola maure/a uica 
Folo ] . Burgers 



I{ week en ve1.•zorging -van Cubaanse anolissen 
io het terrarium 

llorsl S:oidal, B erlin in .;(qunric n Terrarien , 1969/6 Vertaliug A . ]. Zwiueuberg, Vlaardiugm 

Auolis bomolecbis ( euige dagm oud) 

Gel iefd bij terrariumhouders ( doch helaas slechts 
zelden in terraria te vinden) zijn de kleine legu
anen van het geslacht Anolis. Ofschoon het aanta l 
soorten relatief groot is ( ongeveer 200) , zijn ze 
bij ons in de handel nauwelijks verkrijgbaar en 
men mag zich gelukkig prijzen, deze dieren in h et 
terrarium te kunnen verzorgen. 
In 1968 werden mij , door medewerkers van het 
Zoologische lnstituut van de Humboldt Universi
teit te Berlijn en h et 'Tierpark Berli n', di e lange 
t ijd in Cuba verbleven, enkele van de daar thuis
horende Anolissoorten ter beschikki ng gesteld ten
einde pogingen te doen de d ieren te verzorgen en 
ermede te kweken. Dr. G. Peters en Dr. H. G. 
Petzold worden bij deze hartelijk dank gezegd . 
Zoa ls op aile Antilliaanse eilanden, komen ook 
op Cuba een groot aantal Anolissoorten voor. 
B u i d e ( 1967) beschrijft 24 soorten met 35 on
d ersoorten, Peters (1968) maakt melding van 
28-30 soorten en zegt, dat het precieze aantal 
door onzekerheid over de soortbegrenzing nog niet 
vaststaat. (vert.: zie Lacerta, 24 jrg. no. 7 biz. 
54 /55 ). 
De schrijver verdeelt de soorten in 6 groepen : 
reuzenanol issen, boombewonende anolissen, gecko
achtige anolissen, schaduw anolissen, bodem
bewonend e anolissen en g rasgebieden bewonende 
anolissen . 
Deze indeling lijkt m ij voor terrariumhouders van 
belang te zij n, daar deze ons iets vertelt over het 
woongebied van de betreffende groep en wij bij 
de inrichting respectievelijk vormgeving van het 
terrarium met de biotoop rekening kunnen hou
den . In het vervolg van dit a rtikel zal ik aan de 
hand van de rangschikking in deze afzonderl ijke 
groepen, vermelden waartoe de betreffende soort 
behoort. 

Foto Gerbard Budicb 

Ik wild e, als voorbeeld van een bodembewonende 
anolis, beginnen met / luolis bomolechis (Cope). 
In februari 1968 ontving ik, rechtstreeks ge'im
porteerd van het 'Suikereiland', een paartje A. 
homolechis. Voorzover ik weet zij n dit d e eerste 
levend naar Europa overgebrachte a nolissen van 
deze soort. 
A. homolechis is over geheel Cuba verspreid en 
geeft, volgens P e t e r s, a ls biotoop d e voorkeur 
a an parken, plantages, d un begro<:ide bossen en 
bosranden. Het mannetje bevond zich in prima 
cond itie, terwijl het vrouwtje vermageringsver
schijnselen vertoonde, welke vooral in de omge
ving van de staarrwortel zichtbaar waren. Opval
lend was het verschil in g rootte tussen de, naar 
mijn mening, vo lwassen dieren. 

mannetje 
vrouwtje 

Kop-lichaamslengte 
60 mm 
45 mm 

Staartleng te 
87 mm 
33 mm 

(ged. geregenereerd) 
Nadat aa n het paartje de gelegenheid gegeven 
was te voorzien in de behoefte tot drinken, werd 
het in een relatief d roog terrarium ondergebracht, 
waarin ecn ongeveer 8 em dikke laag aarde en 
enkele ongeveer du imdikke, gedeeltelijk holle, 
takken respectievel ijk voor ei-afzetting en klim
gelegenheid moesten zorgen. D e verlichting en 
verwarming bestond uit dric g loeilampen tussen 
I 5 en 30 W . A Is voedsel gaf ik wasmotten en de 
la rven daarvan, evenals krekels en spinnen ; tij
dens de zomer werd overvloed ig weideplankton 
verstrekt. D e anolissen aten zeer goed en ook het 
vrouwtje nam in gewicht toe. Omdat de dieren 
uit de Cubaanse 'winter' k\vamen, rekende ik erop 
dat de voortplantingstijd spoed ig zou intreden. 
Midden april werd de eerste copulatie waarge-
nomen. 
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Het ander erg schuwe vrouwtje, dat over het alge
meen zeer verborgen in de holle takken leefde en 
zich bij voorkeur in het onderste gedeelte van de 
bak ophield, zat iets lager dan het mannetje en 
knikte met uitgezette keelwam levendig met de 
kop. In hetzelfde ritme a ls d e kop werd ook de 
staart op en neer bewogen. Het mannetje naderde 
daarop schoksgewijs het vrouwtje, knikte eveneens 
met de kop en maakte korte op- en neergaande 
bewegingen met het voorste gedeelte van het 
lichaam (vert.: zie Lacerta, 25 jrg. no. 12 biz. 
93). Het vrouwtje vluchtte. Dit proces herhaalde 
zich enkele keren, totdat het vrouwtje verstarde 
en de staart een weinig ophief. Nu had het man
netje de gelegenheid zich in haar nekvel vast te 
bijten en d e paring te volvoeren. Na het intreden 
van de copula werd de nekbeet verbroken. H et 
paringsproces duurde 6 minuten, later tussen 4 en 
12 minuten. Toen ik de nek van het vrouwtje 
nader bekeek, kon ik meerdere l ittekens vaststellen 
tengevolge van beten, waaruit ik afleidde, dat 
reeds vaker gepaard was. Na ongeveer 12 dagen 
kon ik door ' t betasten van het achterste gedeelte 
van het lichaam, de aanwezigheid van een ei vast
stellen, dat na nog eens 14 dagen werd gelegd. 
Betreurenswaard ig was het feit dat het vrouwtje 
het eitje niet ingroef, met het gevolg dat ik het 
pas opmerkte toen het reeds uitgedroogd was. Bij 
het doorzoeken van de bodem naar eventueel meer
dere eieren, werden nog twee eitjes van verschil
lende grootte ontdekt, die ongeveer 3 tot 4 em 
d iep ingegraven waren . Ze werden op dezelfde 
plants gevonden, in de buurt van een in d e bodem 
gestoken tak. Hier legde het A. homolechis ~ 
eveneens a ile verd ere eitj es. Ook een bij de gecko
achtige anolissen in te delen A . bartsrhi ~ legde 
dicht bij deze plaats een ei, doch daarover wordt 
later verslag uitgebracht. 
In de maanden juni en juli kon ik door bijzondere 

Anolis sagrei 
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omstandigheden de anolissen niet observeren, doch 
ik doorzocht later opn ieuw de bodem naar eitjes 
en vond op de oude legplaats 5, cveneens onge
veer vier em diep ingegraven eitjes. Nog drie 
kwamen daar in augustus en september bij. 
Daar het mij leek dat het vrouwtje behoorlijk uit
geput was, scheidde ik eind september de beide 
geslachten met de bedoeling de d ieren een rust
pauze te verschaffen. Gedurende deze tijd werden 
ze intensief gevoederd en van vitami nen en kalk 
voorzien. Vooral dit laatste is voor vrouwelijke 
exemplaren van groat belang. 
De mannelijke anolis kreeg in die tijd gezelschap 
van enkele A. sagrei mannetjes en nu kon, vee! 
vaker dan tevoren, het uitzetten van de relatief 
grate, witte keelwam worden waargenomen. 
Begin november nam bij beide dieren de voedsel
opname af. Zij waren weinig aktief en daarom 
besloot ik, gezien de natuurl ijke omstandigheden 
en mijn ervaringen met de Cubaanse Krulstaart
leguaan, Leioceph,,/1/s carinatlls, een 'winterslaap' 
te Iaten houden. D e verlichting (respectievelijk 
verwarming) van de bak werd tot eind december 
uitgeschakeld. Er werd geen voedsel verstrekt, 
enkel werd tweemaal per week een tropische re
genbui nagebootst. Na het herstellen van de oor
spronkelijke verzorgingsvoorwaarden (met tem
peraturen tussen 20-30° C) , beeindigden de d ieren 
op 3-1-1969 hun winterslaap. Tot mijn verbazing 
kon ik op dezelfde dag, dus n;\ de rustperiode, bij 
het vrouwtje vaststellen dat ze drachtig was: op 
8-1-1969 volgde afzetting der eitjes. 
Op 12 februari werd een jong geboren. Door de 
willekeurig vastgestelde winterslaap periode, werd 
de ei-afzetting vertraagd. Zowel vrouwtje a ls ei 
overwinterden zonder nadelige gevolgen. Op de 
lOde namen de volwassen anolissen weer voedsel 
tot zich. Op 25 fehruari, dus ongeveer twee maan
den na de rustperiode, kon ik de eerste copu latie 

f oto L. 11'/ijffe/s 



van d e nieuwe voonplantingstijd waarnemen. M et 
het oog op de o nrwikkeling der eitjes, werden 
d eze uit het terrarium gchaald en overgebracht 
naar een kweekbak en gemcten. Bij meting van de 
laatste vier eitj es werd een gemiddelde lengte van 
10 mm en een breedtc van 6,5 mm verkregen. Ze 
waren langwerpig-ovaa l van vorm en hadden een 
vui l gele kleur. D e kweckba k, cen p last ic doos, 
had d e afmetingcn van 12 x 12 x 12 em en was 
met een vochtige losse laag blocmenaarde gevuld, 
waarin de eitjcs losjcs, ongeveer 4 em d iep, wer
den ingebed. Aan d e zij kantc:n in d e bodem en in 
het deksel van de bak bevondc:n zich kleine ope· 
ningen , di e voor d e nodigc Iucht· en vncht ig heids· 
circu latie moesten zorgcn. Van tijd tot tijd was 
het nod ig de bodemlaag te bcvochtigen. D eze 
·broedmachinc· plaatstc ik op ec::n mcer dan hand· 
warme onderg rond. D e gernidd clde ternperntuu r 
bedroeg op de d ag (gcmctcn op d e ligplaats der 
citjcs) tussen 25 c:n 30 ° C c:n zaktc ·s nachts tot 
karnertemperatuur ( 17 to t 2 1 ° C). Wekelijkse 
controles lie ten maar a ] te vaak ingeva llen ei tjes 
zien d ie, omdat s teeds b lcek dat zc a fgestorvcn 
waren, vcrwijderd wcrdcn. T ot aan het uitkomen 
haddcn ze o ngevecr twee en ecn half maal d e oor
spronkelijke lengtc bcreikt. H et uitkomcn zelf 
moet tame lijk sncl gcschiedcn, daar reeds een uur 
na contro le van de eitjcs, die tocn nog ~.;een enkele 
verandering vertoonden, cen jong op de bodemlaag 
van de kweekbak werd gcvond en. H et r ij pings
proces bedroeg gem iddeld 35 dagen. Uit el f ge· 
legd e e itjes kwamen s lechts 3 jongen. H un mateo 
(in mm) : 

kop- lichaams lcngte s taartlengte 
l ejong 17 22 
2e jong 17 22 
3e jong 16 20 
J ong no . 3 wijkt in g rootte en teken ing af van de 
nummers 1 en 2. H et is niet u itgesloten dat het 
hier misschien (zoa ls bij Norops rwrrl flts, A. eqlles
lris, A . porcat11s en vermoedelijk ook bij A. sagrei) 
een specifieke geslachtsk leur betreft. 
Voor de verdere g roei werden d e jonge d ieren 
overgebracht in een terra rium met de maten 20 x 
20 x 20 em . De bodem bestond ui t een mengsel 
van turfmolm en aarde, begroe id met wat Trades
cantia, terwijl d e rest van d e aank led ing ui t enkele 
droge takjes bestond. Een naaimach inelampje van 
30 WI zorgde voor vcrwarming <:n verlichting. D e 
jonge dieren rnaakten ecn zc:er levcnskrachtige in
druk en lie ten hct ook bij d e volwassen cxempla
ren veelvu ld ig waargenomen kopkn ikken zien. 
Reeds op de tweed e dag na hct uitkomen begon
nen de jongen voedsel tot zich te nernen. H eel 
kleine kreke ls en wasmotlarven werdcn verstrekt. 
Een- tot tweemaa l daags werd de binnenruirnte 
van d e bak met water bcsproeid, daar de jongen 
veel behoefte aan drinkcn blcken te hebben. D e 
f ijne waterd ruppeltjes likten ze gulzig op door 
d eze even met d e tong aan te raken. H e laas is het 
niet gelukt de kleintjes Ianger dan respectievelijk 
14, 21 en 28 dagen in Ieven te houden. Gedcel· 
telijk is dat te wijten aan mijn beroepsmat ige ver
plichtingen en het daardoor o ntstane tekort aan 
tijd , maar ook vermoed ik dat d e samenstell ing 
van her aangcbodcn voedsel n ict vo ldeed aan de 
eisen, welke het bij d e o pbo uw betrokken orga· 
nisme daaraan stelde. Ornda t de ti jden van u it· 

Norops aura/us foto j\'1. van Rekum 

kornen in de maanden d ecember 1968 en (in mijn 
geva l) februari 1969 vic lcn, wcrd hct verstrckken 
van afwisselend en aangcpast kwcekvoc~sel een 
onoverkomenli jk probleem. Ook sto ringcn in de 
srofwisseling door gebrck aan ca lciumfosfaat ko
men als doodsoorzaak in aanmerking, o mda t het 
nauwelijks mogelijk is deze heel k leine dicrtjes 
ka lkpreparaten tc vcrstrekken. Vitarninen in de 
vorm van in d e ha nd el veel verkrijgbare vitarninen
preparaten ( Summavi t 10 en Trivitamin [A, D 3, 
E)) likten d e jonge anolissen, als het in k leine 
druppeltjes op het punt je van de neus werd aan
gebracht, met veel tegenzin op. 
Terug kijkend op mijn cers te kweekjaar met A. 
homolechis, moet gezegd word en, dat het verloop 
daarvan, welke tot vermeerde.ring van deze soort 
zo u hebben moeten le iden, tot o p heden geens
zins bevredigend was. Van d e in totaal elf ge
legde eit jes, bevatten er zcven een ni et tot uitko
men gesch ikt jong, die in verschillende s tad ia van 
onrwikkeling s tierven. Een e itje werd verkeerd ge
legd , d.w.z. niet op een geschik te plaats. Slechts 
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drie jongen kwamen uit het ei. Als men ervan uit
gaat dat de methode van kweken voldeed, dan 
moet de oorzaak van het geringe sukses reeds ge
durende de periode v66r het leggen der eitjes, dus 
bij de opbouw en ontwikkeling in het moede.rlijke 
lichaam (respectievelijk bij de voorbereid ing van 
het vrouwtje op de voortplantingstijd) gezocht 
worden. Vermoedelijk herstelde het vrouwtje zich 
na de invoer vanuit Cuba niet voldoende. Daar
naast belastten voedsel- en klimaatverandering 
haar dusdanig, dat zij er niet in slaagde, bij ge
lijktijdige rijping der eitjes, voor compens'atie te 
zorgen. Het gevolg was een onvoldoende aanvoer 
van bouwstoffen voor de zich in het lichaam ont
wikkelende eitjes. Neernt men daarbij aan dat, 
tengevolge van de voortdurende aanwezigheid van 

het mannetje, de tijdruimten tussen de verschil
lende periodes van ontstaan en groei der eitjes 
slechts kort waren en dat dit eveneens een be
lastend element vormt, dan is het begrijpelijk, dat 
slechts de laatste drie eitjes uitgekomen jongen 
bevatten, omdat de kwaliteit van voedsel in de 
zomermaanden vee! beter is te noemen. De feiten 
bevestigen deze puur theoretische overwegingen, 
daar vrouwtjes, die zich in een onrwikkelingspe
riode van eitjes bevinden, vee! hogere eisen aan 
hoeveelheid en samenstelling van het voedsel stel
len. Dat zal iedere liefhebber weleens geconsta
teerd hebben, a ls hij nakomeli ngen van zijn pleeg
kinderen verwachtte. 

(wordt vervolgd) 

Tentoonstelliug A -vieultura 1970 
Op 16, 17 en 18 januari j.l. werd in de Houtrusthallen 
te 's-Gravenhage de 74e tentoonstelling van de 
Koninklijke Nederlandse Vereniglng 'Avicultura' ge
houden. 
Hoewel onze terrar iumdieren nlets met pluimvee en 
andere kleine huisdieren uitstaande hebben, zagen 
wij in deze tentoonstelling toch een mogelijkheid om 
onze hobby weer eens onder de aandacht van het 
pub I iek te brengen. 
Na enig overleg met het bestuur van 'Avicultura' 
kregen wij toestemming om met een stand aanwezig 
te zijn. Hoewel alles, in verband met de beperkte tijd, 
nogal haastig diende te gebeuren, heeft ons lid de 
heer Hans Pabst toch kans gezlen een fraaie stand 
te ontwerpen. In enkele avonden tifd werd onder zijn 
Ieiding met behulp van onze werkgroepleden, het ant
werp gerealiseerd. Als bizondere trekpleister warden 
op de hoeken van de stand grote vitrines geprojek
teerd, waarin groene leguanen, boa's en pythons war
den gehuisvest. Verder warden door diverse werk
groepleden terraria ter expositie afgestaan, zodat wij 
het publ iek een keur aan dieren hebben kunnen 
tonen. 
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Als extra attraktie hebben wij, naast enkele honder
den exemplaren van ons maandblad, 300 stuks van 
het weekblad 'Prlnses' aan meer geinteresseerden 
kunnen uitreiken. Door de uitgeversmaatschappij 
Gebr. Zomer & Keuning te Wageningen warden ge
noemde exemplaren van 'Prinses', waarin een geillu
streerd artl kel over terrariumdieren was opgenomen, 
spontaan beschlkbaar gesteld. 
De belangstelllng die w ij door dit alles mochten 
ondervinden was rondui t overweldigend. 
Circa 20.000 bezoekers hebben in enkele dagen tijd 
onze stand bezocht en wij hebben voor onze werk
groep een flink aantal nieuwe !eden mogen noteren. 
Naast dit sukses mochten wij ook nog het genoegen 
smaken uitnodigingen te ontvangen om op nog drie 
andere tentoonstellingen aanwezig te zijn. In hoe
verre onze medewerking aan deze tentoonstellingen 
binnen ons bereik ligt moeten wij echter nog nader 
bezien. 
Een en ander laat wei duidelifk zlen dat er door de 
werkgroepen nog veal gedaan kan worden. 

G. J. Krips 
Seer. Werkgroep 's-Gravenhage 


