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Landelljke bljeenkomst in Amsterdam 

AI geruime tijd wordt, vooral door Lacerta
laden die geen lid zijn van een werkgroep, de 
behoefte gevoeld aan wat intensievere kontak
ten met andere terrariumliefhebbers, ook al 
wonen deze niet in de buurt. De enige moge
lijkheid hiertoe waren de jaarvergaderingen, 
waarbij door het vaak overladen programma 
het eigenlijke uitwisselen van ervaringen be
perkt moest blijven tot een koffie- en thee
pauze. Tijdens de laatste, zo geslaagd ver
lopende, jaarvergadering kwam het idee naar 
voren dat we deze 'jaarvergaderingen' eigen
lijk meer dan eens per jaar moesten houden, 
waarbij de organisatie afwisselend door een 
van de bestaande werkgroepen zou kunnen 
geschieden, met daarnaast natuurlijk in het 
voorjaar de vergadering georganiseerd door 
het landelijk bestuur. 
Het bestuur van de werkgroep Amsterdam zag 
wei wat in dit idee, en zo werd besloten in het 
najaar een landelijke bijeenkomst te organi
seren in Amsterdam. Als datum hiervoor is 
uitgekozen zaterdag 3 oktober 1970, de ver
gadering zal worden gehouden in het Zoolo
gisch Laboratorium van de Amsterdamse uni
versiteit, gelegen in Artis. Hat werkgroepbe
stuur heeft aan Prof. Barendrecht, directeur 
van dit laboratorium, daarvoor toestemming 
gevraagd en gekregen. 
Het programa staat nog niet geheel vast. Maar 
in ieder geval zal Dr. Naaktgeboren, de ge
boorte expert, een voordracht houden over 
voortplanting en geboorte bij reptielen en am
fibien, waarbij een tweetal films vertoond zul
len worden. 
Het werkgroepbestuur zal ieder tijdig een kon
vokaat sturen met aile details. Maar houdt U 
zaterdag 3 oktber a.s. reeds vrij voor deze bij
eenkomst. 

H.v.Roon 

REDAKTIONEEL 

Op het moment heeft U hel jaarlljkse dubbelnummer 
jull/aug. in de hand, dat evenals vorig jaar maar 8 
paglna's omvat. Van een werkelljk 'dubbel' nummer 
is geen sprake. Hopelljk reallseert U zlch aan de 
hand van dlt felt, dat de redaktle gegronde reden 
heeft om U steeds maar om koplj te vragen. 
Laten we de zaak nog eens duldelljk stellen. Op dlt 
moment Is de beperkende faktor t.a.v. de omvang van 
'Lacerta' n I e 1 een gebrek aan geld maar een ge
brek aan koplj. Dlt nummer zou 16 paglna's dll( kun
nen zljn. De gewone nummers zouden, als we een 
beetje de cllchllkosten e.d. In de galen houden re
gelmatlg 12 paglna's kunnen omvatten. 
Dlkwljls berelkt ons de klachl dat de 'Lacerta' num
mers met hun 8 paglna's z6 dun zljn, dal ze een povere 
lndruk maken. U weet wat daaraan gedaan kan wor
den: schrljf Uw ervarlngen mel amflbliin en replielen 
op, en stuur ze naar de redaklie. Als U vlndt dal Uw 
persoonlljke ervarlngen U nlet genoeg grond onder 
de voeten geven voor een artlkel, bel of schrljf dan 
de redaklle om llteratuur over de dleren waarom het 
gaat. 

Foto voorpagina: Australian News and Infor
mation Bureau, Camberra. 
Amphlbolurus barbatus (baardhagedis} 
in dreighouding. Zie pag. 77 e.v. 



lntersoortkruisingen bij kikkers en padden 

d(Jor dr. A. Stalk, Korain~:iruu.?evelf 2:.1."), .-1 r~tsterdaut 11/ustraties vau de schrijver 

lntersoortkruisingen hebben a ltijd sterk de aan
dacht getrokken. Van oudsher zij n de paard-ezel
kruisingen bekend (muilezel: moeder een ezel en 
vader een paard, en mui ldi er: moeder een paard en 
pappie een ezel, u herinnert zich vermoedelijk wei 
d it ezelsbruggetje van de school )_ Zo heeft men in 
latere tijd zebra-ezels of zezels gekweekt en zelfs 
leeuwtijgers of ligers. De dierentuin van Bloem
fontein heeft op dit gebied een zekere faam . Grap
pig is de kruising tussen de gewone witte en 
zwarte Afrikaanse ooievaar (Ciconi<t cicouia en 
Cicouia uigra respectievelijk) . Normal iter is deze 
kruising ni et mogelijk, aangezien de gewoontevor
mi ng en de 'spraak' van beide soorten totaal ver
schi llen. Bij de ooievaars brocden namelijk beide 
geslachten en nu is de witte gewoon om bij de af
lossing van de wacht een takje a ls gcschenk naar 
het nest mee te brengcn en een klepperceremonie 
ten beste te geven. De zwarte doet dit niet en 
wordt bij wijze van spreken door de witte als een 
'bruta le vlerk' aangezien, waarmee in 't geheel ni et 
valt te praten. Met behulp van kunstmatige be
vruchting is d ie kruising bier echter wei mogelijk, 
met d i t verschil, dat - evenals bij de andere in
tersoort-kruisingen - het kruisingsprodukt steriel 
is. Hoe is het nu in dit opzicht met ki kkers en 
pad den gesteld? 
Met m ijn Toscaanse kikkers en padden Rtma es
m/enla, R.<lll<l lemporaria, Rantt arvalis, Bnfo bnfo 
en Bn/o caltunila, over wier sociale gedrag en mi
gratievermogen reeds in een vrocger artikel werd 
verteld, heb ik een aanta l kruisingsproeven gedaan. 
lk had bet voordeel om de proeven daar ni et in 
terraria te hoeven doen, maar kon gebru ik maken 
van kleine, natuurlijke poeltjes. Deze werden aan
gelegd in een bij mijn boerderij gelegen moeras. 
Het probleem van de begrenzing leverde met de 
ruimschoots voorhanden zijnde stukkcn natuur
stecn geen moeilijkheden op, terwijl de afdekking 
geschiedde met fij n gaas en g las. Op d ie wijze 
konden d e d ieren volledig worden ge'isoleerd, ter
wijl hun toch een behoorlijk stuk water en land 
ter beschikking stond. Vanzelfsprekend diende voor 
voedseld ieren te worden gezorgd, daar d e terreinen 
uiteraard te klein waren om in dit opzicht 'self 
supporting' te z ijn . 
Wat de proefresultaten betreft kan worden mee
gedeeld, dat de beste resultaten werden verkregen 
met kikker-pad-kruisingen, waarbij de kikker van 
het vrouwelijke en de pad va n bet mannelijk ge
slacht was. Achteraf beschouwd, behoeft dit ons 
eigenlijk ni et te verwonderen. Zoals bekend, is bij 
de mannelijke padden in de voortp lantingstijd de 
copulatiedrang zo sterk, dat zij met a llerlei objek
ten trachten te paren, zelfs met stukken bout en 
vissen. Men heeft wei zeelten gevonden, d ie door 
de omklemmi ng van een pad te gronde waren ge
gaan. 

Rana escu/enta 

Zonder uitzondering bleken d e kruisingsprod ukten 
matroclieu te zijn, dat wil zeggen ze geleken in 
lichaamsbouw en gedrag volkomen op de moeder, 
in d it geval dus de kikkcr. Men kreeg de indruk, 
dat de zaadcellen van de pad slechts hadden ge
diend om de ontwikkeling van het onbevruchte 
kikker-ei aan te zetten, zonder dat ze zelf aan bet 
bevruchtingsproces hadden meegedaan. 
Bij toepassing van kunstmatige bevruchting van 
kikker-eieren door padde-zaad kon onder het mi 
croscoop worden nagegaan, dat dit laatste inder
daad het geval was. D e padde-zaadcel bleek bet 
kikker-ei binnen te d r ingen, waarna hij na verloop 
van tijd in d e bu itenste laag van bet ei te gronde 
ging. Een echte kernversmelting, zoals die bij een 
normale bevruchting wordt gezien, met als gevolg 
een vermenging en red istributie van erfe lijke fac
toren, kwam in dit geva l niet voor . De padde
zaadcel had het ei-opperv lak doorboord en dit was 
blijkbaar voldoende voor bet in gang zetten van het 
ontwikkeli ngsproces van de in wezen onbevruchte 
kikker-eicel, met uiteinde lijk gevolg een steriele 
jonge kikker, in het bezit van een enkelvoudig 
aanta l kernlissen of chromosomen. 
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Scbema Vall de bevru.btillg tmsm twee soortw 

0 JOiii.ERH 

a ) de zaadce/ beeft bet eioppervlak doorboord 
e11 is tn de buitensle /aag V all bet ei aan
gekomm. 

Dit alles klopt heel aard ig met de experimenten, die 
E u g e n e B a t a i I I o n indertijd met onbevruch
te eieren van d e knoflookpad Pelobates fi/Sws 'en 
de rugstreeppad Bufo calami/a heeft genomen. Hij 
stak die onbevruchte eieren aan met een met bloed 
bevochtigde fijne naald - de zogenamde "piqure' -
en kreeg als gevolg daarvan in een aantaJ gevallen 
inderdaad compleet ontwikkelde kikkers en padden. 
Ook h ier dus een doorboring van het ei-oppervlak 
zonder echte deelname van een mannelij ke partner 
aan het bevruchtingsproces. 
Hier kan nog worden opgemerkt, dat sommige 
auteurs van mening zijn, dat bepaa lde intersoort
kruisingsprod ukten van vissen op overeenkomstige 
wijze in de vrije natuur ontstaan. Zoals bekend ko
men bij de witvissoorten verschillende intersoort
kruisingen voor, die overigens niet zo gemakkelijk 
zijn te onderscheiden en te determineren. De giebel 
zou hiervan een voorbeeld zij n. 
T enslotte willen we er nog de nadruk op leggen, 
dat dergelij ke kruisingsexperimenten onder ideale 
omstandigheden in het vrije veld kunnen worden 
genomen, zij het dan ook bij volkomen isolatie van 
d e dieren. Ik ben ervan overtuigd, dat dit in vele 
opzichten voorde len biedt ten opzichte van labo
ratoriumproeven in kleine aqua-terraria. In dit 
laatste geval heeft men onmiddell ijk al moeite met 

Raua temporaria 

. ·~ ' . J ~ .. ___ ,_ .. I ' 
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b) na bet bilmeudriugm degenereert de zaad
cel zouder met de eikern te versme/ten. 
Resullaal: vader/oos individu. 

d e copulatie, die lang niet altijd in kleine ruimten 
behoorlijk is te verwezen lijken. Ik ben ervan over
tuigd, dat elke terrariumliefhebber, die de beschik
king heeft over een kleine tuin, en een vijvertje met 
aansluitend moeras weet aan te leggen, in d it op
zicht iets kan presteren. 

SUMMARY 
The author experimented on cross-breeding dif
ferent kinds of European frogs and toads: Ra11a es
Cidenta, Ra11a temfJOraria, Ra11a arvalis, Bufo bufo 
and Bufo calamita. Two animals of different spe
cies were forced to live in swamps, closed off by 
stones and wire fence. The easiest way to achieve 
a result was by crossbreeding an ~ toad and a <;? 

frog. The young which were brought forth by the 
former mentioned crossbreed ing were the image of 
the mother. 
The fertilization of a frog ova by a toad sperma
tozoa was studied under a microscope. It proved 
that the toad spermatozoa died soon after pene
trating through the wall of the ova, before it 
melted with the nucleus of the ova. T here was 
no real fertilization ; the )•Oung had actua ll)• 
no fathe.r. Obviously the spermatozoa onl)• has to 
penetrate the wall of the ova to start the devel
opement of an individual. 

) 

·"' 



Een paring tusseo Raoa eseuleota en Bufo bufo 

door G. Ze(Jiemalcer, Tallnfl&Oefl 62-1, Landsmeer 

Op 17 april 1970 zijn een collega en ik een spuit
machine aan het vullen met water uit een vijver in 
het dorp. Aanvankelijk schijnt er niet veel Ieven 
in het water van de vijver, tot dat ons oog valt op 
een kikker, Rana esCitlenla, die tegen de schoeiing 
gedrukt zit. Bij wat nader bekijken zien we dat de 
groene kikker boven op een pad, Brtfo b11jo, ge
klemd zit. Het was 11.55 uur. Ik meen dat de 
kikker een ~ was en de pad een ~ . 
We duwen de dieren onder water en doen van 
alles om ze van elkaar af te krijgen, doch de Rana 
esmlenta blijft op de Brt/o b11jo. We hal en ze uit 
het water om ze beter te bekijken. We rollen ze 
om en om in het gras. Wat we ook doen, ze blij
ven op elkaar geklemd. Nog sterker: de Rana es
ct~lenta springt met de B11jo brtfo onder zich enkele 
meters weg. Ik neem de dieren tenslotte mee naar 
huis waar zein een bakje met een laagje van 6 em 

water en een landgedeelte worden gezet. Nog al
tijd zitten de dieren op elkaar; mijn vrouw heeft 
zo iets nog nooit gezien en vindt het zeer interres
sant. 
De volgende morgen zijn de dieren van elkaar. Ik 
heb ze nog een dag of 14 gehouden, maar geen 
nieuwe paringen meer waargenomen. Of de eerste 
paring gelukt is durf ik niet te zeggen. 

SUMMARY 

At about noon on the 17th of April the author 
found a frog, Rana escrtlenta, and a toad, B11/o 
btt/o, in a pond in copula. The author is not sure 
but thinks that the frog was a male and the toad 
a female. In spite of some effort, it was impossible 
to part the animals. They were taken home by the 
author and only the next morning did they part. 

Australisehe reptielen I 
door A. J. Zwlnenberfl, Dr. Wlardl Beelcmansingel 887, Vlaardlnt~en 

In A11stralie vindt metJ vertegetzwoordigers t'an 
aile groepen reptielefl, m.11.z. t1al1111rlijk t'an de 
Niertwzeelandse Trtalara. Hel aantal nog let•etJde 
soorten reptielen in dit werelddeel wordt geschat 
op ongeveer 400. V eel onderzoek moe/ echter nog 
t'erricht worden e11 wal n11 nog als een aparle soorl 
u•ordt beschor1wd, blijkt later misschien slechiS 
een locale vorm t•an een bepaalde soorl le zijn. Het 
u•oord 'schattm' wordt hier dati ook niel bij loe
t'al gebmikt. Tot deze 400 soorletl reptieleu be
horen 240 soortetJ hagedisse11, 130 soorte11 sla11geu, 
eetJ 20-tal soorlen zeesla11ge11, 2 krokodillen e11 

mim 10 soorleu schildpadde11. 0/schoofl AIISiralie 
d11s em grole dit,ersileit aa11 reptieletJ bezil, t•alt er 
i11 ons maandblad loch betrekkelijk wei11ig ot,er 
deze dieren le leze11. E11erzijds is dat het get•olg 
11an de slrenge fliltJOet'bepalingefl, waardoor 11a11we
lijks een A11stralisch reptiel le koop is en er diefl
lengez;olge d11s wei11ig erz,ari11g mee u·ordt opge
daan, anderzijds het gevolg t'a11 de hoge prijzeu, 
u•elke voor de dieretl betaa/d moelefl wordeu, 
waar-door de doorsnee-liefhebber er maar t•a1J a/ 
ziel. 
Deso11danks meetJ ik, dal loch ook aa11 deze tmieke 
reptieletl/allna wat 11adere aandacht gescho11keu 
zor1 moeten wordetJ. Hel ligt daarom in mij11 be
doeling i11 ee11 serie korte artikels regelmatig enkele 
reptieletJ van dit vijfde werelddeel aan U t•oor te 
stelle11. De nadmk komi daarbij echter niet le /ig
gell op de wijze vall verzorgm der dieren in ter
raria. De bedoeli11g is slechts de it1 de herpeto
logie geinteresseerde wat 11adere i11/ormatie te t•er
schaffen over minder beke11de reptielen. 

De haardhagedls 
( .A.mphibolurus barbatus) 

Als eerste in deze artikelenreeks wil ik het heb
ben over een hagedis die nog zeer veelvuldig 
voorkomt, een groot aantal verschillende biotopen 
bewoont en gemakkelijk in gevangenschap te hou
den is: de Australische baardhagedis, door de sy
stematici ingedeeld bij de familie Agamidae. Hij 
is onder meer waargenomen in droge vlakke ge
bieden, in de duinen, in bergachtige terreinen en 
in vochtige of moerassige streken, al dan niet met 
bossen begroeid. Deze agame is nagenoeg overal in 
Australie te vinden en ontbreekt in feite aileen in 
het uiterste noordwesten van dit werelddeel en op 
het eiland Tasmanie. 
Zoals te verwachten valt bij een diersoort met een 
dergelijk uitgestrekt leefgebied, komen er vele va
riaties voor, zowel in kleur als in lichaamsvorm. 
De grondkleur van de exemplaren uit de kustge
bieden is hoofdzakelijk donker grijs, terwijl de 
meer in het binnenland levende dieren veel leven
diger van kleur zijn, met geel en bruin. Soms zijn 
aan de dorsale zijde bovendien nog twee rijen witte 
vlekjes te zien. De ventrale zijde is doorgaans Iicht 
grijs met wat donkergrijze kringen. Voor de rest 
is de kleur sterk afhankelijk van zijn gemoedstoe
stand, zoals ook bij vele andere reptielen ( o.a. 
kameleons) het geval is. Als hij bijvoorbeeld ge
wond of ziek is, wordt de rugzijde zeer donker, 
bijna zwart, terwijl de poten Iicht geel worden. 
Ook temperatuur en luchtvochtigheid zijn in deze 
van invloed. 
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BtwrdiJOgedis, Amphibo/ums barbatus 

H et gehele lichaam van de baardhaged is is met 
kleine doornen bezet. In tegenstelling tot veel 
andere agamen heeft hij cen langgerekte kop. De 
max imumlengte, welke de dieren kunnen bereiken, 
bedraagt ongeveer 60 em, doeh bij een lengte van 
40 em zijn ze al volwassen. D e mannetjes zijn 
ietwat forser dan de wij fjes en hebben doorgaans 
ook een grotere baa.rd. Daarbij komt dat de meer 
westelijk levende dieren kleiner zijn dan hun oos
telijke broers en zusters. Navenant daarmede is de 
grootte van de zgn. baard. Deze grijs of zwart ge
kleurde baard is een soort huidplooi of zak aan de 
onderkaak, welke met kraakbeenstaafjes is verste
vigd. Bij gevaar blaast het dier de zak op en door 
de vele stekels doet het geheel dan aan een baard 
denken. D oor gelijktijdig het liehaam af te p latten 
en uit te zetten ( ter hoogte van de flanken wordt 
deze bijna eirkelvormig), zijn bek ver te openen 
en een sissend geluid te maken, slaagt hij er meest
a l wei in z·n belager af te schrikken. Ondanks zijn 
vrccsaanjagcnd uitcrlijk gaat de agamc nagcnoeg 
nooit tot de aanval over. En zou hij dit toeh doen, 
dan richten zijn kaken nog weinig schade aan. T er 
verded iging slaat hij ook wei met zijn ruwe, 
zweepachtige staart en hij kan daarmede kleinere 
aanvallers flink verwonden. 
Het voedsel van de baardhagedis bestaat uit aller
lei soorten insekten, afgewisseld met hagedissen, 
slangetjes, muizen, kleine ratten en wormen. Ook 
plantaardige kost wordt niet versmaad. Soms wor
den zelfs slakken gegeten. Jn gevangensehap kan 
bovendien gevoederd worden met jonge vogeltjes, 
stukjes banaan, tomaten en rauw vlees. Drinken 
doen de dieren weinig. 
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Vroeg in de morgen kan men deze reptie lensoort 
dikwij ls op de Austra lisehe wegen aantreffcn, 
waar ze een zonnebad nemen. Velen vinden dan 
de dood onder de banden van voorbij rijdende 
auto·s. Later op de dag, wanneer het warmer 
wordt, zoeken de dieren koelere plekjes op, dik
wij ls in bomen of onder een rots. H oewel ze tem
peraturen van 30 ° - 40° C kunnen ve.rdragen, kan 
het hun toch wei eens te warm worden. Vooral in 
de aride gebieden. Om dan toeh wat verkoeling te 
hebben, rennen de d ieren soms a ileen op hun aeh
terpoten en in een enigszins opgeriehte houd ing 
in het rond. D e staart zorgt dan voor het even
wicht. Er zijn verschillende verkla.ringen voor dit 
merkwaardige gedrag gegeven. Algemeen word t 
aangenomen dat eontrole van liehaamstemperatuur 
de voornaamste drijfveer is. D e dieren hebben in 
die houding immers zo min mogelijk last van de 
zeer hete grond. 
Om een wijfje tot paren te verleiden, zet het man
netje zijn lichaam uit, blaast zijn keelzak op en 
toont haar af en toe de fel geel gekleurde binnen
zijde van de bek. Bovendien ·stampf hij met de 
voorpoten op de grond, brengt een goed hoorbaar 
geluid voort en maakt knikkende bewegingen met 
de kop. Gedurende deze hele show bevindt hij 
zich vlak voor het wijfje, dat maar al te vaak aan 
zijn uitnodigende gebaren gehoor geeft. 
Enige tijd na de eopulatie legt het wijfje 8-20 
eieren in een zelfgegraven kui ltje, dat ze daarna 
met aarde diehtgooit. Bij uitzondering bestaat een 
legsel uit meer dan 20 eitjes ( eenmaal zijn 27 
eitjes geteld). Na 12 weken - 3 maanden - komen 
de kleurrijke jongen te voorsehijn. In gevangen-



schap, waar de omstandigheden meestal gunstiger 
zijn, komen de eitjes na 6 tot 7 weken al uit. Voor
al de eerste tijd van hun Ieven zijn de jongen een 
gemakkelijke prooi voor reptielen, vogels en be
paalde soorten zoogdieren. De jonge baardhagedis
jes zoeken dan ook onmiddellijk na het uitkomen 
een veilige schuilplats. Ook volwassen hagedissen 
vallen nog weleens ten prooi aan bijvoorbeeld an
dere reptielen. Vermeld wordt een geval van een al 
te gulzige python ( More/ia spec.), die een volwas
sen baardhagedis naar binnen had gewerkt en zich 
daarbij aan de scherpe stekels van de zich uitgezet 
hebbende hagedis de keel had opengesneden, waar
na hij tengevolge van bloedverlies was gestorven. 
De baardhagedis schijnt een gemakkelijk te houden 
terrariumdier te zijn. Het is echter wei zaak te 

weten te komen welke biotoop het dier voor zijn 
gevangenneming bewoonde, teneinde het terrarium 
( flinke afmetingen ! ) daarmede in overeenstem
ming te brengen. Ook moet voor klimgelegenheid 
gezorgd worden, daar in de vrije natuur de dieren 
een groot gedeelte van hun Ieven in bomen, strui
ken of op rotsen doorbrengen en weinig op de 
grond komen. Dit kan echter van streek tot streek 
verschillen. 

Foto's verstrekt door 'Australian News and Infor
mation Bureau', Camberra. 

Llteratuur 
Een uitgebreide literatuurlijst zal aan het einde van 
de laatste aflevering van deze serie artikelen worden 
opgenomen. 

Verslag Tan de Algemene ledenTergadering 

op 18 april 1970 te Utrecht 

De voorzitter, de heer D. P. van Wijk, opende de ver
gadering en heette de aanwezigen hartelijk welkom. 
In het kader van het jaar van de Natuurbescherming 
1970 besteedde de voorzitter uitvoerig aandacht aan 
de doelstelling van onze vereniging nl. de bescher
ming van de natuur, in het bijzonder van de met uit
roeiing bedreigde soorten reptielen en amfibieen. Hij 
stelde daarbij, dat door LACERTA op dit gebied reeds 
in het verleden baanbrekend werk Is verrlcht o.m. 
doordat zij de stoot heeft gegeven tot de oprichting 
van het kleinste 'natuurreservaat' ter wereld, uitslui
tend ten behoeve van een amfibie, de vroedmeester
pad. Voorts memoreerde hij de oprichting van een 
herpetogeografische dienst en de samenwerking met 
het RIVON. 
Vervolgens herdacht de voorzitter de heren H. A. L. 
Menne en A. T. Reijst, die ons in het afgelopen ver
enigingsjaar ontvielen, waarbij hij hun grote verdien
sten voor onze vereniging in het kort schetste. De 
vergadering nam hierna een korte stilte in acht. 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 
15 maart 1969 werden na voorlezing goegekeurd. 
Van de heer W. Bergmans werd een brief ontvangen 
met verzoek geen medewerking te verlenen aan de 
handel in de met uitroeiing bedreigde reptielen en 
amfibieen. Als richtsnoer zou daarbij kunnen worden 
aangehouden de lijst van bedreigde reptielen en am
fibieen van Rene E. Honegger, gepubliceerd in april 
1969 in ons maandblad (27e jaargang Nr. 7). De h!3er 
W. Bergmans stelde voor lijsten waarop bedoelde 
dieren te koop worden aangeboden, niet meer bij ons 
maandblad in te sluiten. 
De vergadering ging met dit voorstel akkoord. Met de 
handelaren zal hieromtrent contact worden opge
nomen. 
Voorts werd besloten een bljdrage In eens te schen
ken aan het Wereld Natuurfonds. 
Het verslag van de secretaris werd door de vergade
ring goedgekeurd. Ook met het verslag van de waar
nemend-penningmeester over het jaar 1968/1969 ging 
de vergadering, na kennisneming van het verslag 
van de kascommissie, akkoord. Nadat ook de begro
ting over het jaar 1970/1971 was goedgekeurd werd 
de contributie vastgesteld; deze zal ongewijzigd blij
ven. Als nieuwe laden van de kascommlssie werden 
benoemd de heren C. Gobets, Th. Cornelissen en 
A. Meeldijk. 
De heer G. Frijlink werd opnieuw benoemd als lid 
van de royementscommissie. De secretaris werd in 
zijn functie herkozen; de heer L. Claassen werd in 
zijn functie van redacteur opgevolgd door de heer 
G. Foekema; de heer C. v. d. Bund werd als Ieider 
van de Herpetogeografische Dienst opgevolgd door 
de heer H. van Roon. 
Als nieuwe commissarissen voor de Werkgroepen 
warden benoemd resp. P. D. Gorseman voor Rotter
dam, P. Verhaart voor Eindhoven en G. Foekema voor 
Amsterdam. Als penningmeester werd benoemd de 
heer J. H. M. Cornelissen, Breda. 

Het door het bestuur ingediende voorstel om het 
beheer van de bibliotheek over te dragen aan de 
Diergeneeskundige afdeling van de Universiteits
bibliotheek van de Rijksunlversiteit te Utrecht, en hel 
voorstel tot wijziging van het huishoudelijk regale
ment op de bibliotheek, warden aanvaard. 
Tenslotte warden san de orde gesteld de door de 
werkgroepen Rotterdam en Utrecht gedane voorstel
len inzake de structuur van Lacerta. 
Daar behandeling van dergelijke problemen bezwaar
lijk op de Algemene Ledenvergadering kon plaats
vmden, ward besloten een commissie ter bestudering 
van de structuur in te stellen. De commissie zal bEt
staan uit de voorzitters van de werkgroepen en de 
hoofden van de diverse diensten. Als voorzitter zal de 
heer L. Claassen fungeren. Daze commissie ontving 
opdracht op een zodanlg tijdstip met voorstellen tot 
de structuur van LACERTA te komen, dat hieromtrent 
op de volgende Algemene Ledenvergadering een be
sluit kan worden genomen. 
De vergadering werd door 89 leden en 5 gasten 
bezocht en had een geanimeerd verloop. 
Tijdens de lunchpauze bleken de door het bestuur 
gratis ter beschikking gestelde en door enkele dames 
van onze leden gesmeerde broodjes dusdanig goed 
te smaken, dat de voorraad snel (te snel) tot nul 
gereduceerd werd. 
Na de pauze volgde een lezing met dis's door de 
heer L. Wijffels; goede wijn behoeft geen krans. 
De heer H. v. Meeuwen verzorgde daarna een uitste
kende quiz, die met veel animo werd gevolgd. De 
werkgroep Den Haag kwam als sterkste uit het strijd
perk. 
De voorzitter besloot de bijeenkomst om ca. 5.30 uur 
met een woord van dank aan allen die tot het slagen 
van deze bijeenkomst hebben bijgedragen. 

A. M. Meijer, secretaris 

WERKGROEP HET NOORDEN OPGERICHT 

Opgericht is de werkgroep het Noorden, waarbij het 
bestuur als volgt is samengesteld: presidente mevr. 
M. Mees te Haren (Gr.), penningmeester C. H. van 
Spanje te Oenkerk (Fr.) en secretaris W. Hulsebos te 
Gasselternijveen (Dr.). Het bestuur stelt zich zeer 
gaarne open voor allerlei suggesties en raadgevingen 
van reeds bestaande werkgroepen om tot een zo aan
trekkelijk programma te komen. Mensen uit het noor
den, die nog niet lid zijn, heten wij bizonder harte
lijk welkom tot onze werkgroep. 
W. Husebos, seer., Oosterstraat 3, Gasselternijveen, 
Telefoon: (05999) 24 94. 
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UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN 

AQUA TERRA 1969/8 
Die Sandrasselotter von Kenya: Echis carinatus lea
key! subsp. nov. 
door Othmar Stemmler en Erich Sochurek 
Op grond van vermoedens van Stemmler, die al lange 
tijd zaagschubadders houdt, maakte Sochurek een 
reis naar Kenya om materiaal te verzamelen. De 
auteurs beargumenteren met zeer veel gegevens dat 
de zaagschubadders die in het noorden van Kenya 
warden gevonden tot een nleuwe ondersoort gerekend 
moet worden. Echis carinatus pyramidum is wellicht 
beperkt tot Egypte en Lybie. 

AQUA TERRA 1969/8 
Uber die niirdllche Arealgrenze von Lystrophls semi· 
clnctus (D., B. & D.) 
door Paul Muller 
Een verslag van herpetologische onderzoekingen bij 
Rondonopolis, Mato Grosso, Brazilie. Daar werd on
der andere Lystrophis semicinctus gevonden, die tot 
nu toe allen bekend was uit het ulterste zuiden van 
Brazilie en zuidelijker ~elegen staten. De slangen 
van het genus Lystroph1s hebben veel weg van de 
haakslangen (Heterodon). 

AQUA TERRA 1969/9 
Auf Mambafang In Ostafrlka 
door Dr. Albert Brunner 
Een levendig verslag van de koop en de vangst van 
zowel zwarte als groene mamba's in Kenya. In het 
terrarium bleken de verkregen mamba's het goed te 
doen. 

AQUA TERRA 1969/10 
Die Sandrasslotter aus Pakistan: Echis carinatus 
sochurekl subsp. nov. 
door Othmar Stemmler 
Een vergelijkbaar artikel met dat in Aqua Terra 1969/8, 
nu over een nieuwe ondersoort die voorkomt van 
Iraq tot India. 

AQUA TERRA 1969/11 
Tylototrlton verrucosus Anderson 1871, eln seltener 
Molch aus Aslen 
door Wolfgang Mudrack 
Een artikel over het uiterlijk, voorkomen en het hou
den in het terrarium van deze In de handel zeer 
zeldzame salamander ult het Hlmalayagebied. Hat 
blijkt vooral een landbewoner te zljn, die regenwor
men en naaktslakken als voedsel aanneemt. 

AQUA TERRA 1969/11 
Beobachtungen an Schlangenelern 
door Carlo Marchetti 
Dit artlkel slult aan op vorlge publicaties van de 
auteur over het zelfde onderwerp. Interessante, en 
voor degenen die wei eens slangeneleren uit te 
broaden hebben ook nuttlge, waarnemlngen worden 
aangevuld met een aantal toto's van eleren en em
bryo's. 

AQUA TERRA 1969/12 
Zum Mambafang In Kenyas KDstenprovlnz 
door Erich Sochurek 
Een kommentaar en aanvulling op het artikel van 
Dr. Albert Brunner in Aqua Terra 1969/9. 

DATZ 1969/8 
Zur Herpetofauna des Gallta-Archipels 
door Bert Schneider 
De Galita-archipel ligt ongeveer 40 km van de Tune
slsche kust, tussen deze kust en Sardinia. De auteur 
bezocht de twee grootste eilandjes ervan, Galita en 
Galltone, beschrijft deze eilandjes en somt de daar 
Aevonden amfibien en reptielen op. De herpetofauna 
lijkt op de Tuneslsche, doch Is armer aan soorten. 

DATZ 1969/9 
Gefangenschaftbeobachtungen an elnigen sDdwest
aslatlschen Geckos 
door Hansjorg Hotz 
Een artikel over gedrag en verzorglng van vier soor
ten woestijngekko's uit West-Pakistan: Eublepharis 
macularius (luipaardgekko), Agamura femoralis, Tera
tolepis fasciata en Teratoscincus scincus. Een gede
gen llteratuuropgave is toegevoegd. 
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Adreswijzlglngen: 

J. Honders, Amsterdam, naar Da Costastraat 93' 
C. Koedam, Mijdrecht, naar Dorpsweg 54, Middelie 
J. V. J. Koet, Breda, naar Arnold Spoelplein 217, 

Loosduinen 
0. A. Determann, Amsterdam, naar Achterberglaan 72, 

Uithoorn 
The Midwest Inter library Center, C.A., Chicago 37 

(Ill) wordt nu Center for Research Library, 5721 
Cottage Grove Avenue, Chicago Ill 60637, U.S.A. 

J. Stork, Den Haag, naar P. W. A. Cort v. d. Linden
straat 68, Harlingen 

A. A. Muller, Soestdulnen, naar J. Th. de Visserstr. 71, 
Katwijk aan Zee 

D. van Ekelenburg, Vlaardingen, naar Korte Hoog
straat 15D 

H. Bakker, Naarden, naar Zulderweg 62, Z. 0. Seem
star Post Purmerend 

A. Geesink, Leiden, naar De Mey van Streefkerkstr. 45, 
Lei den 

H. W. M. Gerrits, Nljmegen, naar Aldenhof 3810, 

Nijmegen 
Drs. H. Bloemers, Amsterdam, naar Weesperzijde 23', 

Amsterdam 
Serials-Claims, Aquisitlon-Department, University li

braries, University of Florida, Gainesville, Fla. 
32601 

Departamento de Zoologla, San Paulo, wordt: Museu 
de Zoologla da Universidade de Sao Paulo, 
Caixa Postal 7172, Sao Paulo 

Vraag en aanbod 

Gevraagd, met de bedoeling daze uit te zetten in een 
privllterreln in Toscane: knoflookpadden, vuurbuik
padden, vroedmeesterpadden en salamanders. Prof. 
dr. A. Stolk, Koningmneweg 235, Amsterdam-Zuid. 
Tel.: (020) 72 04 40. 

Rull. As a regular subscriber to the journal 'Lacerta' 
1 was wondering If It would be possible to have a 
small notice prfnted In a forthcoming issue, to the " 
effect that I am Interested In exchanging live reptiles 
and amphibians. I am able to offer lampropeltis spp. 
and North American Elaphe spp. in exchange for 
European Elaphe spp. D. G. Brownlee, 48 Disslngton 
Place, Fenham, Newcastle Upon Tyne NE5 2QT, Eng
land. 

Aangeboden: 1 paartje Iguana iguana, ± 80 em, 
samen 1 40,-. Ook te ruilen tegen 2 kleine of 1 
grotere Caiman crocodillus. M. Salvers, Comansstr. 6, 
Alkmaar. 

Aangeboden, wegens bilzondere omstandigheden, 
mijn gehele slang en 'stai'. Aangezien deze dieren 
reeds lang In mljn bezit zijn, kan ik hun perfekte kon
ditie garanderen. 2 Python sebae, 200 em, 1 125,-; 
3 Python retlculatus, 200 em, 1 100,-; 1 Python retlcu
latus, 75 em, 1 40,-; 4 Cooks boa's (Corallus enydris 
cookli), 100 em, 1 35,-; 1 Ptyas mucosus, 200 em, 
1 75,-; 1 Python regius, 75 em, 1 40,-. De lengtes 
zijn globaal, de prijzen steeds per stuk. De slangen 
worden uitsluitend verkocht aan ter zake kundlge per
sonen. W. M. L. Bleeker, Celsiusstr. 58-60, IJmuiden. 
Tel.: (02550) 1 64 04. 


