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BESTUURSMEDEDELINGEN 

LACERTA LANDDAG 1982. 
Op 17 april a.s. organiseert Lacerta weer zijn 
voorjaarslanddag. Ook onze Doelgroep heeft zijn 
medewerking · toegezegd om een aantrekkelijk pro
gramma samen te stellen. Er is echter nog een gat 
van ongeveer een uur waarin 1 lange of 2 korte 
lezingen gepland kunnen worden. 
Heeft U iets interessants te vertellen, neem dan 
s.v.p. zo spoedig mogelijk kontakt op met onze 
voorzitter Pieter Stoel, tel. 030-894157. 

SLANGEN-PROCESSIE TE CUCULLO, ITALIË. 
In de streek Marsica herleeft elke eerste donder
dag van mei het feest van de H. Dominicus, die 
door de vurige christenen als de beschermer van 
alle giftige dieren wordt beschouwd. Men denkt dat 
deze ritus, die onderzocht wordt door diverse we
tenschappers, een zeer oude oorsprong heeft en dat 
die naar deze plaatsen gebracht werd door het volk 
van de Marsi, afstanmelingen van de Pelasgi, dat 
rond 1600 voor het begin van onze jaartelling uit 
Griekenland kwam. De ritus was eerst heidens maar 
nam later een katholiek tintje aan. 
Deze dag is in het bijzonder gewijd aan een groot
se christelijke manifestatie met verschillende ri
ten en een overdadige processie met het beeld van 
de H. Dominicus, dat omringd wordt door slangen 
(Elaphe situla, Elaphe longissima, Elaphe quatuor
lineata, Natrix natrix, Natrix tessellata, Coluber 
viridiflavus). Uit devotie vangen alle boeren uit 
de -streek deze slangen om ze om het beeld van de 
H. Dominicus te hangen. 
In Cucullo zal het .feest van de H. Dominicus dit 
jaar op donderdag 6 mei vallen. Voor deze gelegen-
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heid willen enkele van onze leden naar Cucullo 
vertrekken op zaterdag 1 mei 1982 en naar Neder
land terugkeren op zondag 9 mei 1982. Degenen die 
deze reis willen meemaken moeten voor 31 maart 
1982 kontakt opnemen met de heer L. v.d. Heijden, 
Bunderstraat 4, Veghel, tel. 04130-41644. 
Tijdens de reis zullen enkele duitse en italiaanse 
reptilaria worden bezocht en een excursie worden 
gemaakt naar het Nationale Park van de Abruzzen, 
waar de herpetoloog Prof. Dr. Silvio Bruno bezocht 
zal worden. 
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