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Lacerta Nieuws
PERIODIEKE UITGAVE
VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING
VAN TERRARIUMHOUDERS ..LACERTA"

Correspondentie en vragen te zenden aan den secreiaris der vereeniging:
J. Th. ter Horst, Vier Heemskinderenstraat 1S9, Den Haag.

Bespreking Tijdschriften,
„Bliittcr fiir Tcrrarienkunde”, bijlage van ..Wochenschrift". No. 6. van 16 Nov. 1943. 40e jrg.
Wijlen Dr. W. Wolterstorff over de Triturus helveticus (Draadsalamander) en Triturus vulgaris 

(gewone salamander); Dr. P. Kuliga beschrijft een onderhoud met Koning Boris van Bulgarije, 
die ook veel interesse heeft geliad voor reptielen; Dr. E. Kattinger vervolgt zijn artikel over de 
Reptielen van Macedonia, terwijl O. Streck zijn waarnemingen van amphibieSn en reptielen in 
Noord-West-Rusland beschrijft. Dr. W. Klingerhoffer schrijft over op amphibieen en reptielen 
parasitair levende mijten. Onze zustervereeniging ..Salamander" bestaat dit jaar 25 jaar. waaraan 
ook enkele regels zijn gewijd. Onder ..Kleine mededeelingen" lezen wij iets over het vangen 
van kruipende dieren in Tirol en Sulfonamid-praeparaten tegen ziekten bij reptielen.

Ervaringen met eenige slangen door H. Albers. Amsterdam.
In het Lacertanummer van September werden de leden der vereeniging opgewekt hun 

bevindingen met het houden van terrariumdieren te beschrijven. Ik wil hiermede de daad bij 
het woord voegen en U mijn ervaringen met een tweetal slangen beschrijven.

De eerste, n.l. de Luipaardslang, dus een subtropische, heb ik met zeer veel genoegen twee 
jaar kunnen gadeslaan. Het diertje was ongeveer 70 cm lang en prachtig van teekening, n.l. 
bruinen ondergrond met beige-gele strepen of liever kringen. De kop dezer slang gelijkt veel 
op die van de bekende Boa Constrictor. Ik had haar in een flink terrarium van 80 X 60 X 40 
cm. Dit was grootendeels ingericht met grof zand e« wat mos, een rotsachtig gedeelte en een 
flinken klimtak.

De Luipaardslang behoort tot de boomslangen. Bijna den geheelen dag lag zij rustig op 
den tak en kwam overdag een enkelen keer naar beneden om te drinken of te baden. Begon 
de schemering te vallen, dan werd zij zeer actief en ging op zoek naar haar prooi. (Dit bleek 
mij althans later.) Zeer merkwaardig was echter, dat zij gedurende de twee jaar dat ik haar 
hield, slechts twee veldmuisjes heeft verorberd, ondanks het feit, dat ik er voor zorgde, dat er 
geregeld van deze dieren in haar omgeving waren, Dat zij zoo weinig voedsel gebruikte, 
vindt wellicht zijn oorzaak hierin, dat deze slang geruimen tijd noodig heeft om aan haar 
omgeving te wennen. Ook had ik het geprobeerd met een kleine hagedis, maar deze scheen 
niet in haar smaak te vallen. Toen zij echter zoover was, dat de eerste veldmuis gegeten was, 
dacht ik, dat er meer zouden volgen. Na deze echter heeft zij er nog slechts een verslonden. 
Zij grijpt haar prooi, bijt deze dood en verorbert haar daarna. Daar de bak in een verwarmde 
kamer stond, heeft zij den winter zonder winterslaap goed doorgebracht. Dit bleek ook uit 
het steeds actiever worden met het vorderen van het voorjaar en den zomer. Deze slang is 
in alle opzichten een der mooiste, maar ook een der prettigste slangen om te houden.

Met de andere slang, n.l. de Geelgroene Toornslang, had ik minder prettige ervaringen. 
In het terrarium, waarin deze roover kwam; bevonden zich een Ringslang van ong. 70 cm en 
een volwassen smaragdhagedis. Nadat ik het dier, dat ca 1 m lang en 3 a i cm dik was, 
uit de doos had bevrijd, was de ringslang binnen vijf minuten haar eerste prooi. Mijn poging 
om de ringslang te bevrijden, was natuurlijk nutteloos, want pakte ik de ringslang beet, dan 
hing daaraan ook de Toornslang. Er zat dus niets anders op, dan dat ik deze haar buit liet. 
Zij verorberde haar prooi levend en ik kan nu niet zeggen, dat dit een bepaald aangenaam 
gezicht was, hoewel op zich zelf wellicht interessant. Na dezen maaltijd mocht ik wel aan- 
nemen, dat zij voorloopig genoeg had, maar helaas, onmiddellijk na de ringslang kwam mijn 
smaragdhagedis aan dc beurt, welke dan ook na korten tijd in het slangenlijf verdwenen was. 
Toen scheen zij genoeg te hebben, want zij rolde zich op in het hoi, dat ik in mijn terrarium 
gemaakt had en liet zich de eerste dagen niet meer zien, als hoogstens haar kop. Kwam ik 
te dicht bij het terrarium, dan trok zij zich direct terug. Ook was het niet plezierig, dat 
wanneer ik met mijn hand te dicht bij haar kwam, zij een sterk sissend geluid liet hooren en 
daarna een krachtigen uitval naar mijn hand deed, welke ik dan maar spoedig terugtrok.

Vele maanden heb ik haar in het terrarium gehouden en als de zon scheen, kwam zij uit 
haar hoi te voorschijn, maar naderde ik te dicht, dan was zij weer verdwenen en liet zich 
soms in dagen niet meer zien. Nooit beklom zij boomtakken, maar bleef steeds op den 
beganen grond. Mijn ondervinding met deze slang is dan ook, dat zij m.i.z. voor onze lief- 
hebberij minder geschikt is.

Een volgende maal hoop ik nog over enkele ander slangen iets mede te deelen.
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Sierlijkheid contra doeltreffendheid (II) door J. Ricdijk. Den Haag.
Aan het slot van zijn artikel onder bovengenoemden titel in het Mci-nummer van ..Lacerta- 

nieuws”. rocpt ons hooggeacht medelid, Drs. L. de Heer, zijn medeleden, die een andere 
meening aangaandc het door hem behandelde ondcrwerp zijn toegedaan, in het strijdperk. 
Daar in het betreffende artikel vecl voorkomt, waarmede ik het niet cens ben, neem ik zonder 
schroom den toegeworpen handschoen op en wil ik trachten de opvatting van den schrijver 
te weerleggen, gezien van het standpunt, dat ik ten aanzien van dit onderwerp inneem.

•Als uitgangspunt van het debat kies ik dan de volgende zinsnede van het bewuste artikel: 
„Zijn geheele terrarium is dus in de allereerste plaats ingericht op het comfortabel verblijf van. 
,.zijn dierlijke gasten en al het andere, zooals beplanting en afwerking, is en blijft bijzaak".

Het begrip comfortabel verblijf. Men vraagt zich bij het lezen daarvan in de eerste plaats 
af, wat de schrijver verstaat onder een comfortabel verblijf. Een iedcr zal het er wel mede 
eens zijn, dat dit beteekent een verblijf, waarin de dieren zich zooveel mogelijk op hun gemak 
gevoelen en dus zoo weinig mogelijk als gevangenen. Het zal dus in ieder geval moeten zijn 
een verblijf, waarvan de inrichting de natuurlijke omgeving van het dier zooveel mogelijk 
benadert wat betreft vochtigheidstoestand van bodem en atmosfeer, aard van de bodem- 
bedekking (blad, mos, steen, enz.), beplanting, klimtakken, badwater, holen, enz.

Al dadelijk staan wij nu midden voor het probleem.
Het is n.l. mijn absolute overtuiging en ondervinding, dat de dieren wel degelijk zeer 

gevoelig zijn voor de juiste keuze van de inrichting van hun verblijfplaats, dus in feite wel 
gevoelig zijn voor ..natuurschoon". Dit valt onmiddellijk op, wanneer men onvoorziene aan- 
winsten plotseling ergens onder dak moet brengen. De inrichting geschiedt dan met toevallig 
aanwezige hulpmiddelen, wordt zoo goed mogelijk uitgevoerd, doch is niet „af”. De dieren 
reageeren hierop onmiskenbaar. Zij zijn rusteloos, rennen tegen de ruiten op, zoeken dan 
tevergeefs een uitweg naar boven en weigeren dagenlang (als deze toestand zoolang duurt 
tenminste) alle voedsel. Na cenigen tijd wijst hun houding op een zielig ..berusten” en leiden 
zij verder een triestig bestaan. De werkelijke dierenvriend zal oogenblikkelijk weten, dat het 
zoo niet gaat en dat zoo spoedig mogelijk een betere omgeving moet worden verschaft. 
En wat leent zich hiertoe beter dan een fraaie beplanting?

Hoe anders gedragen de dieren zich dan! Zij verkennen alle hocken en gaten, vertoonen 
zich, al naar hun aard, in hun fraaiste of g^appigste bewegingen, zonder de minste gejaagdheid, 
eten vrijwel onmiddellijk en zijn na eenige uren volkomen ingeburgerd.

Het reeds veel gesignaleerde weigeren van voedsel is naar mijne meening steeds een gevolg 
van een ..gevangenisomgeving”, ziekte natuurlijk buiten beschouwing' gelaten. Deze waar- 
nemingen geschieden dan ook veelal in dierentuinen, welkc instellingen over het algemeen 
uitmunten door de slechte inrichting hunner terraria (zie ..Artis").

Het ideate terrarium. Uit het besprokene volgt, dat de terrariumhouder grondig op de 
hoogte moet zijn, of moet trachten op de hoogte te komen, van de omgeving, waarin zijn 
pleegdieren in de natuur leven. En nu is het ideaal deze omgeving in het terrarium zooveel 
mogelijk te benaderen. Want wij zijn geen gevangenisdirecteuren, die door de tralies de ge- 
dragingen van de gestraften gadeslaan, doch wij willen zijn amateurbiologen in den besten zin, 
dus dierenliefhebbers, die het dier in zijn natuurlijke uitingen, in zijn natuurlijke omgeving 
willen bestudeeren. En dus zij de natuur zelve ons voorbeeld.

Beplanting bijzaak? De opvatting van den schrijver, dat de beplanting bijzaak blijft, wijs ik 
dan ook met beslistheid af. De beplanting en verdere inrichting is vanzelfsprekend geen hoofd- 
zaak, doch is een zoo uiterst belangrijk onderdeel van onze liefhebberij, dat verwaarloozing 
altijd nadeelig op de dieren zal inwerken. Wij zien dus niet af van bepaalde dieren terwille 
van de beplanting, doch wij kiezen de beplanting naar de leefwijze van de dieren. Inderdaad 
zal de goede terrariumhouder daarvoor juist wel ..amateur-bloemist of binnenhuis-architect" 
moeten zijn, wil hij het gestelde ideaal eenigszins kunnen benaderen. En dit voert weer tot 
een verblijdende uitbreiding van onze kennis der natuur. Vele dierenhouders zijn n.l. in hun 
liefhebberij veel te eenzijdig ontwikkeld en verwaarloozen hun kennis van de natuur als geheel 
op ontstellende wijze.

Afwerking bijzaak? Ook dc afwerking van het terrarium is volstrekt geen bijzaak. Reeds 
als jeugdig dierenhouder voelden wij bij intuitie, dat de margarinekist met glazen deksel niet 
het ware was. De geheele natuurliefhebberij komt trouwens in de eerste plaats voort uit een 
in mindere of meerdere mate ontwikkeld gevoel voor de schoonheid van de natuur. Iedere 
natuurliefhebber is dus min of meer een aestheticus. En dus zullen wij steeds trachten ons 
terrarium een stemmig, niet opdringend en afleidend uiterlijk te geven, hetwelk rustig harmo- 
nieert met den inhoud. Dit verhoogt het genot van het aanschouwen ten zeerste. Een slordig 
getimmerte of ijzerwerk, dat roestig of slecht geverfd is, zal het geheel zeer schaden, onver- 
schillig of het een buiten- of een binnenterrarium is, in een salon is geplaatst of op zolder. 
Ook de ..eenheid van lijn" dient terdege in het oog te worden gehouden. Een en ander is geen 
„noodgedwongen concessie", doch een sprekend bewijs van onzen goeden smaak.

Aantal en soort dcr tc_ houden dieren. Het aantal en de soort der dieren wordt door de 
omstandigheden bepaald, de splitsing der soorten door de natuurlijke omgeving. Volwassen



kikkers en padden eischen een zeer groot terrarium, zullen de dieren goed tot hun recht komen. 
Zulke bakken zullen door de meeste liefhebbers niet geplaatst kunnen worden en zij zijn dus 
op de kleinere dieren aangewezen. De rubriek ..groote beesten" behoort dan ook in een gewoon 
terrarium niet thuis.

De grootte, de beplanting en verdere inrichting van het terrarium richten wij geheel op den 
aard van de te houden dieren. Het is dus m.i. niet juist om zonder meer voorstander te zijn 
van kleine of van groote bakken. Voor iedere diersoort is naar mijne meening een beplanting 
te vinden, die tcgen de dieren bestand is. Een goede kennis van het beschikbare planten- 
materiaal is daarvoor echter een eerste vercischte. Dit verdiept bovendien onze algemeene 
kennis van de natuur en is dus als zuivere winst te boeken.

In dit verband is dus een tropisch terrarium, beplant met op takken groeiende bromelia's en 
orchideen (beide zeer stevige planten, dus voor ons doel aan te bevelen), geenszins te ver- 
werpen, mits deze planten tot de natuurlijke omgeving van de dieren behooren. Het terrarium 
wordt daardoor heusch geen luxe-plantenkas.

De beplanting eischt vanzelfsprekend doorloopend het nauwlettend oog en de zorgzame 
hand van den eigenaar. Dit wordt maar al te dikwijls uit het oog verloren, met als gevolg 
een ..rommolig” terrarium.

Controle van de dieren. Controle van onze dieren is volstrekt noodzakelijk. Vergelijking met 
de vrije natuur gaat niet op, daar hier zooveel exemplaren aanwezig zijn, dat zij ook bij sterfte 
van een aanzienlijk aantal toch nog welig tieren. In de beperkte ruimte van het terrarium kan 
echter een ziek dier voor de medebewoners fataal worden, tot schade van den liefhebber, die 
dikwijls met veel moeite en kosten zijn collectie bijeen heeft gekregen. Strenge controle van 
de dieren en afzondering van de zieke, is dus een eerste vercischte. Kleine dieren behooren 
dus niet in groote bakken. Een groot terrarium met een gemengde bevolking van zooveel 
mogclijk dieren, waaronder ook groote, heeft bovendien het nadeel. dat veel 'kleintjes aan de 
groote ten prooi vallen. Dit is dan wel heel ..natuurlijk”, maar het zal door den eigenaar toch 
wel niet worden toegejuicht.

De opvatting van den schrijver: „Wanneer mogelijk, liever twee gezonde dieren zonder 
..fraaie beplanting, dan een enkel exemplaar in een luxe plantenkas", is naar mijne meening 
daarom onjuist, omdat de dieren zonder fraaie beplanting niet werkelijk gezond, i.c. levens- 
lustig kunnen zijn, zelfs al blijven zij een tijd lang in leven. Ook het enkele exemplaar in de 
luxe-plantenkas zal alleen al wegens de eenzaamheid zeker niet gezond zijn in den waren zin. 
Een aantal met kennis van zaken bijeengebrachte dieren zal echter in een natuurlijk, dus fraai 
beplant, terrarium, bij goede verzorging jarenlang kerngezond blijven en voor hun klein be- 
huisden eigenaar een bron van studie en genot beteekenen.

Te bezigen materialen voor de inrichting. Tenslotte nog een enkel woord over de keuze 
van de beplanting en verdere inrichting.

Voor een terrarium met inlandsche dieren, gebruike men nooit buitenlandsche planten. Nog al 
dikwijls wordt zoo’n terrarium gemakshalve beplant met Tradescantia, Ficus, Kamerlinde. 
Aucuba en andere op zich zelf prachtige uitheemsche planten. Een dergelijke inrichting zal 
echter altijd vreemd aandoen, omdat men deze planten hier te lande in het wild nu eenmaal 
nooit aantreft. Wij gebruiken dus steeds inlandsche struikjes en planten. Het verzamelen daar- 
van voert ons vanzelf naar buiten, naar bosch en heide, weide en plas en wij zullen op deze 
tochten schatten van nooit vermoede schoonheid kunnen vergaren en aldoende een grooterc 
kennis van onze flora en fauna. Wij bchoeven slechts rond te kijken met beide oogen open. 
Het kost niets.

Heeft men steenen noodig voor de verdere aankleeding, neem dan vooral niet de scherp- 
kantige stukken leisteen of graniet, of erger nog de . afgrijselijke brokken gekleurd glas, die 
voor dit doel (0 aquarianers!) in de ..vissieswinkels” worden verkocht. Deze steenen zijn 
onnatuurlijk en leelijk. Ook bezondige men zich niet aan smakelooze betonnen bouwsels. Waar 
ziet men die toch in de natuur? Want de steen, die door de natuur wordt verschaft, is het 
grind dat meegevoerd wordt door de rivieren en de zwerfsteen, welke in den ijstijd werd 
gedeponeerd door de gletschers. Deze steenen zijn echter voor vrijwel 100% afgerond door 
slijtage tijdens het transport. Dit materiaal kiezen wij dus voor ons doel. De prachtigste steenen 
in diverse soorten, kleuren, vormen en afmetingen vindt U in ieder ballastbed van een na- 
burige tram- of spoorbaan. Met overleg neergelegd doen zij het prachtig in het terrarium. 
En het verzamelen voert U wellicht naar een nieuw, tot dusver ongekend, terrein van de 
natuurstudie, de geologie.

De benoodigde takken en „stobben” vindt U op LTwe wandeling in bosch en duin te kust 
en te keur.

De verlangde ..walletjes", ,,buiten" en „holen" snijdt U uit turf. Dit materiaal is natuurlijk 
en veel fraaier dan beton.

Men vermijde een te rijkelijk gebruik van kurkschors. Dit is, hoe mooi ook, geen inlandsch 
product.

Lezers, hiermede ben ik aan het einde van mijn betoog. Bij het doorlezen blijkt mij. dat mijn 
opvatting vrijwel diametraal staat tegenover die van mijn hooggeachten tegenschrijver.

Het zij zoo.
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Waarnemingen van reptielen en amphibieen
in de omgeving van Meppel door D. ]. Rypkema, Wcrkhorst. Post Meppcl.

Hicrondcr volgt een lijstje van dc amphibieen en reptielen. waarvan het mij bekend is, dat 
zij om Meppel voorkomen.

Triturus vulgaris: Kleine watcrsalamander. Algemeen om de stad, echter in de laatste jaren 
sterk in aantal verminderd.

Bombina bombina: Roodbuik-pad. Eenmaal waargenomen in een drooge sloot langs de 
turfopslagplaats van de aardappelmeelfabrick „De Baanbreker" te Lutten a. d. Dedemsvaart 
in den zomer van 1936. (Wat deze vondst betrcft, zic mededeeling op pagina 44 van ..Lacerta 
Nieuws", No. 6, Jaargang 2.)

Pclobatcs fuscus: Knoflookpad. Niet persoonlijk waargenomen. Moct volgens betrouwbare 
bron voorkomen in en om een poel bij Steenwijk.

Bufo bufo (vulgaris): Gewone pad. Zecr algemeen.
Rara esculenta: Groene waterkikvorsch. Zeer algemeen.
Rana temporaria: Bruine landkikvorsch. Zeer talrijk overal.
Rana arvalis: Heidekikvorsch. Deze soort vingik veel om de vennen in t Schot een hoog- 

veen en zandgebied ten Z.O. van Meppel. Verder in het hakhout in Havelte. Daar ook in 
turfafgravingen met zandbodem.

Lacerta agilis: Zandhagedis. Voor zoovcr ik weet niet algemeen, althans ik zelf heb deze 
soort slechts twee maal gesignaleerd in de heide van Havelte bij het Holtinger zand.

Lacerta vivipara: Levendbarende hagedis. Deze soort komt veel meer voor, zoowel in hoog- 
veen. als in het lage land, zelfs in Meppel in pakhuizen, onder dc vloeren, enz. In en bij 
boerderijen een vrij gewone verschijning. Het diertje is echter moeilijk te vangen.

Anguis fragilis: Hazelworm. Voor zoover.ik heb kunnen nagaan is dit reptiel zeer schaars: 
slechts een paar malen in Havelte waargenomen in drooge slooten; zij zal echter wel meer 
voorkomen.

Natrix natrix: Ri’ngslang. Niet algemeen: in vochtige heide en langs beken. Exemplaren van 
1.50 meter zijn bij Wolvega wel gevangen.

Coronclla austriaca: Gladde slang. Deze slang hebben wij twee maal gevangen op dezelfde 
plaats, namelijk achter in het Kamperzand, tusschen Havelte en Steenwijk, op vrij hoogen 
grond. Zij lagen zich op het zand te zonnen, achtercenvolgens een $ en een 9. Zij zijn naar 
Amsterdam verhuisd, waar het 9 jongen heeft gekregen. Zij weigerden echter voeder en stier- 
ven. Het was kennelijk een paartje, dat bij elkaar hoorde.

Vipera berus: Adder. Algemeen in heistreken. Vroeger, voor de ontginning zeer talrijk op 
het schot en daardoor bij de grondarbeiders hier gevreesd. Een ..expeditie" is hierheen gestuurd 
om eerst het terrein van adders te zuiveren.

Dergelijke opgaven zijn voor de reptielen- en amphibieenfauna van Nederland van het meeste belong en wij 
weklcen alle terrarlumhouders. die dusdaniqe serialise waarnemingen verrlcht hebben op. hun bevindingen in 
denzelfden geest aan ..Lacerta” mede te deelen (Red ).

Salamanders als muziekliefhebbers door Ary van der Graat. Dordrecht.
Boven op mijn kamer houd ik 54 salamanders, welke al in winterslaap zijn (7 Oct. 1943).

Beneden in de kamer speelde een strijkjc. Opeens een gcgil van de aanwezige dames, en......
daar kwamen 3 salamanders naar binnen marcheeren, regelrecht op de muziek af!

Zij waren uit het terrarium gekomen, van de tafel via stoel op den grond, den bovengang 
door, de trap af, de vestibule en benedengang door, en zoo door een openstaande deur naar 
binnen. Wat zullen zij veel te vertellen hebben gehad. toen zij weer in den bak terug gebracht 
waren.

(Wie van de lezers heeft meer van dergelijke ervaringen opgedaan en weet een verklaring 
voor dit wel zonderling reageeren dcr dieren op de muziek? — Red.)

NUTTIGE NOOTJES.
Bijdragen voor onze rubriek ..Nuttige nootjes" worden gaarne ingewacht. leder kan hieraan medewerken

Enkele, verlcden jaar geboren ineelwormen, liet ik bij vergissing gedurende den winter in een 
klein potje in een onverwarmd schuurtje staan, met geen andere bedekking dan pl.m. 1 centi
meter zetnelen. De 20 gr. vorst van den afgeloopen winter (1941-42) hebben zij echter zonder 
schade overleefd.

Uit het artikcl van onzen voorzitter, den heer Ten Veen, in het Aprilnummer 42 van ,,Het 
Aquarium” wordt, behalve veel wetenswaardigs over het kweeken van watersalamanders, ook 
nog zoo terloops gezegd: „Een fout, waaraan velen zich ook bezondigen, is het streven om 
groote nesten op te kweeken". Moge iedere liefhebber zich dat goed inprenten.

Er zijn er, die het een sport vinden. om een dozijn jongbroed groot te brengen, en die treuren, 
als er een van de twaalf ontijdig overlijdt, maar die tenslotte door ruimtegebrek en voedsel- 
schaarschte wel van hun overbevolking af moeten. Hoeveel beter is het dan niet, zooals de heer 
Ten Veen aanraadt, eerst even af te wachten, hoe de larven of jongen zich ontwikkelen, dan 
er de mooiste en sterkste uit te houden en de rest af te danken. VAN DER LAAN.
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