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

Correspondentie en vragen te zenden aan den secretarls der vereenlging:
J. Th. ter Horst. Vier Heemskinderenstraat 159, Den Haag.

Bespreking tijdschriften.
,.De Lcvende Natiiuc", Februari 1944.
Voor ons van belang : Artikcl over Koninginnepage, van Jac. P. Thijsse; en opmerking 

over laat voorkomen van den Argusvlinder, n.l. op 6-10-'43; en over vindplaats van Triturus 
helveticus, de Zwemvoetsalamander bij Tilburg.

„Blatter fur Tcrrarienkundc" (in Wochenschrift Nr. 1. 1944).
G. E. Freytag geeft een verslag van het bezoek aan het Museum voor Natuurkunde te 

Maagdenburg, in het bijzonder aan de afd. preparaten van salamanders, samengesteld door 
wijlen Dr. Wolterstorff.

„Het genezen van Slangen- en hagedissenziekten" is een ander interessant artikel van 
T. Angele, waarin de beruchte slangenziekte ..Maulfaule” en de pokken, alsmede de mijten- 
ziekte besproken worden. Adder-waarnemingen in Rusland beschreef O. Streck, terwijl H. Gayda 
eenige herpetologischc bijzonderheden mcdedeelde over de Koeban. Bij de boekbespreking 
wordt het werk „Die Familie der Warane (Varanidae)" door R. Mertens, uitgave van de 
Senckenbcrg. Naturf. Gesellschaft, (prijs 46 RM) besproken.

Een vast buitenterrarium.
door R. N. Bulthuis tc Huizum (Fr.), met 1 foto v. d. schrijver.

Eenige jaren geleden begon ik mijn lief- 
hebberij met een klein terrarium van 75 X 35 
X 50 cm. In mijn diensttijd ging vrijwel alles 
dood. en door drukke bezigheden moest de 
terrariumliefhebberij haar tijd afwachten. 
Voorjaar 1943 hadden wij gelegenheid; 
steen was vlakbij te krijgen. evenals hout. 
en glas hadden wij zelf ruim voorhanden, 
dus waren wij bar gelukkig.

Wij hebben toen eerst een kuil gegraven 
van 50 cm diep en toen de fundamenten 
opgezet; het muurtje werd aan de voor(zuid) 
zijde 20 cm. hoog. evenals aan de Wcstzijde. 
De achterwand werd geheel van steen op- 
getrokken, de Oostkant ook, behalve een 
rechthoek van 35 X 25 cm., waarin een 
deurtje werd geplaatst om te voederen. De

Foto uit ,,Lacerta” foto-archief.

lengte 1.60 m, breedte 70maten waren: lengte 1.60 m, breedte /U cm, 
hoogte voorzijde 90 cm en achterzijde 75 cm. De westkant werd in hoofdzaak glas, alleen aan 
de bovenzijde kwam een driehoek horregaas voor de luchtverversching. Voorzijde werd een 
ruit. Bovenkant bestond uit 90 cm glas in sponning (afschuifbaar) en een los glazen raam, 
waaronder een tweede raam van horregaas. In den Oostkant kwam 20 cm boven het maaiveld 
een ventilatiespleet in den muur, waarvoor horregaas, vastgezet met cement. Aan de Westzijde 
kwam. tusschen glas en hout, een ventilatiespleet over de geheele breedte van 1 Yz mm. Voor 
bodem werd een vlijlaag van steen ingewasschen met zand, hierop een laagje puin, daarop een 
Iaag van 10 cm grind voor drainage. Daarna kwam de grond: niooie, zwarte aarde, vermengd 
met geel zand. Wij maakten een vrij steile helling tegen den achterwand. Die achterwand was 
zoo ruw mogelijk gemetseld met allerlei spleten en holten, speciaal bedoeld voor muurhage- 
dissen.

In den bovenlaag van den grond werkten wij hier en daar voor stevigheid een stuk doode 
graszode, verder een paar flinke boomstronken met veel gaten en holletjes, hieronder een flinke 
laag sphagnum voor vochtminnende dieren.

Nu de beplanting. Hiermede komen wij op een terrcin waar nogal verschil van meening 
blijkt te bestaan. Voor mij ligt het artikel van den Heer Riedijk (Lacertanieuws, derdc jaargang, 
biz. 3). A1 eens eerder las ik denzelfden zin. welke deze Heer ook gebruikt. n.l.: ,,Gebruikt
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nooit buitenlandsche planten”. Nu kan ik er niets aan doen. maar dan moet ik wel even glim- 
lachen. De planten, welke hij noemt, daar ben ik het roerend mee eens, maar er zijn ook andere 
planten, en merkwaardigerwijs heb ik daar steeds het meeste succes mede. In de afdeeling rots- 
planten vindt men prachtgoed, en.... ijzersterk. Zeker zijn er fijne inlandschc planten, maar in 
de buitenlandsche rotsplanten zijn er voor dit doel beter geschikte. Bovendien sluiten deze plan- 
ten volkomen aan bij onze inlandsche flora. Om enkclc voorbeelden te noemen : Allereerst het 
geslacht Hebe, hiervan zijn er vijf soorten, allemaal even mooi, en die allcs verdragen kunnen. 
Het zijn net kleine conifeertjes, echter makkelijk te verplanten, doordat zij weinig wortels 
vormen en er ook niet van lijden. De tweede groep is wel Thijm. Altijd cen fijne frissche geur 
in het terrarium en fijne klimboschjes voor de hagedissen. De Thymus vulgaris en Silver Beauty 
zijn wel het meest geschikt; werkelijk planten, welke in geen droog terrarium mogen ontbreken. 
Zoo zou ik door kunnen gaan. Voor bodembedekking Sedums; prachtplanten zijn er onder, ook 
bij de inlandsche, maar meer nog bij de buitenlandsche. Geen mensch zal het ooit kunnen zien, 
dat daar niet-inlandsche planten bij zijn, anders dan de zeer ingewijde vakman, die de soorten 
kent. Mochten er liefhebbers zijn, die over deze soorten meer willen weten, dan ben ik gaarne 
bereid, verdere inlichtingen te verstrekken. Ook kan ik half Maart wel plantjes missen1).

Den achterwand van het terrarium laten wij begroeien met Lonicera reticulata brachypoda 
aurea, (een kamperfoeliesoort [Red.]).Een prachtig klimplantje met een reusachtigen naam, maar 
daar is het niet minder om. Ook een plantje voor het droge terrarium, hetwelk het onder glas 
zeer goed doet. Voor het badpoeltjc, om wat schaduw te krijgen, planten wij eenige hooger- 
groeiende vetplanten en er achter een bonte doovenetel, Lamium maculatum; ook een fijne plant, 
welke vrijwel den geheelen zomer door bloeit. Het poeltje zelf maken wij van cement, zoo 
grillig mogelijk, dan krijgen wij een mooi, natuurlijk geheel. Wij lieten in het midden een klein 
gedeelte heelemaal onbeplant, en werken hier eenige stukken graszoden, met de onderkanten 
naar boven, half in den grond. Hier en daar kwamen nu wat grassprietjes boven en door de 
zon scheurden de zoden. Het werd werkelijk prachtig en men kreeg een heel ander effect dan 
met, zooals de Heer Riedijk schrijft, grindsteenen. Nog nooit heb ik hagedissen in de grind- 
steenen zien zitten. Genoemde Heer vindt brokken glas e.d. afschuwelijk, nu, ik de grindsteenen 
niet minder, of het moesten heel kleine zijn, zgn. ballast.

In ons terrarium leven de dieren eigenlijk in het wild en wij krijgen de idee in de natuur 
te zijn. Wij zorgden voor volop voer, voorai sprinkhanen, oorwormen, regenwormen, rupsen. 
vliegen en vlinders. Een lust was het, om te zien, hoe alles op jacht ging. Wij hadden 
er dieren bij, welke wij maar weinig te zien kregen, zoo teruggetrokken leefden deze en 
stonden dan verbaasd, hoe de dieren in den korten tijd, dat wij hen niet gezien hadden, 
gegroeid waren. Zoo een buitenterrarium te hebben is werkelijk een genot voor den bezitter. 
maar ook familieleden en vrienden waren vol bewondering over dit prachtig brokje natuur- 
leven. Mochten er leden zijn, die omtrent bouw of iets dergelijks meer willen weten, dan 
ben ik gaarne bereid, een en ander uitvoerig toe te lichten.

*) Gaarne zal ik eenige opstelletjes over deze planten ontvangen, liefst met teekeningen 
en/of foto's (Red.).

Met schade en schande wordt men wijs!
Of eenige ervaringen nil mijn tcrrariumliefhebberij. door R. Munnig Schmidt, Hilvcrsum.

Met schade en schande wordt men wijs, zegt cen Nederlandsch gezegde en toch kan men 
tegenwoordig ook zondec schade en schande wijs worden op ons gebied, namelijk door een 
abonnement op ons vereenigingsorgaan ..Lacerta Nieuws" te nemen. Ik zal U echter verhalen. 
hoe het met mijn terrariumhouderij verloopen is. Deze was — zooals trouwens bij elk onzer 
— in het begin zeer primitief. Ofschoon ik aan gezonde dieren geen gebrek had en deze eigen- 
handig ving (wij gingen namelijk veel naar Frankrijk en logeerden bij familie in Fontainebleau, 
50 km ten Zuiden van Parijs) vielen er toch vele slachtoffers door mijn volkomen onkundig 
gepruts. Ik deed toen nog alles op mijzelf en stond met niemand in contact, die mij met deze 
zaken zou kunnen lielpen. Ik heb in die 7 jaar, dat ik alleen en op mijzelf werkte, inderdaad 
heel wat geleerd door de vele mislukkingen, waardoor ik veel ervaring opdeed en toch weet 
ik zeker, dat ik met een steun in den rug, zooals een verceniging met een constant verschijnend 
orgaan. dit zelfde zeker in de helft minder tijd en met dc helft minder slachtoffers, gepresteerd 
zou hebben.

Om nu op dat Fontainebleau terug te komen. Dit is werkelijk een dorado voor een terrarium- 
liefhebber. Er kwamen daar al behoorlijkc Smaragdhagedissen (Lacerta viridis) voor en Muur- 
hagedissen (Lacerta muralis) te kust en te keur, alsmede Hazelwormen (Anguis fragilis), 
Gladde slangen (Coronella austriaca), Ringslangen (Natrix natrix) en Adders (Vipera berus) 
en tevens slangen, welke ik niet kon identificeeren, want behalve dc ringslangen en de Gladde 
slangen, heb ik daar geen andere soorten gevangen en de meeste zag ik dus als zij reeds in 
beweging waren. In 1938 ben ik daar voor het laatst geweest en ik heb momenteel nog over : 
een Smaragdhagedis, $ (Lacerta viridis), een muurhagcdis (Lacerta muralis) 9, en een hazel- 
worm (Anguis fragilis) 9. Het wordt dus wel tijd, dat ik de voorraad weer eens kan aanvullen. 
Ik koop zelden of nooit dieren, want voor de inlandsche soorten zit ik hier in het Gooi zeer
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guns tig en ik heb de Vivipara’s en de Ringslangen voor hct grijpen, terwijl hier ook wel Hazel- 
wormen voorkomen. Je moet natuurlijk de plekjes weten en de meeste gebieden zijn momenteel 
niet eens toegankelijk.

Vroeger bestond mijn terrarium uit een afgedankt aquarium, maar kort voor den oorlog heb 
ik een buitenterrarium aangelegd, in driehoeksvorm, met afmetingen van 2.30 mx 1.50 mxl.50 m, 
terwijl de hoogte bedraagt 80 centimeter. Hierin gedijen de dieren veel beter en de inlandsche 
soorten kunnen er zelfs in overwinteren, ofschoon ik hen dit als regel niet laat doen. Maar dat 
het kan bleek wel uit den strengen winter van 1941-1942, toen ik een Lacerta agilis vergeten 
had eruit te halen en hem tot mijn groote verbazing in begin April springlevend weer in de 
zon zag liggen. De overwintering geschiedt op mijn slaapkamer in een oud, lek aquarium, 
waarin ik een laag van zand en mos aanbreng, het geheel vrij droog houdend. Dit is altijd 
uitstekend gegaan, behalve met de ringslangen. Deze stierven vaak en ik liet hen de laatste 
jaren dikwijls tegen October weer vrij.

Wellicht dat iemand mij inlichtingen kan verstrekken omtrent ervaringen met den winterslaap 
van ringslangen.

Van den zomer (1943) was ik nog in het bezit van acht ringslangeneieren, welke ik, ten- 
cinde deze goed warm te kunnen houden, in een glazen pot, gevuld met vochtig mos, in het 
fropische aquarium liet drijven. Door den grooten neerslag van het water echter zijn zij te 
vochtig geworden en dood gegaan, ongeveer een week voordat zij moesten uitkomen. Dit was 
wel jammer, maar ik heb cr in ieder geval veel ervaring mede opgedaan. Ik heb de eieren open- 
gesneden en in allerlei standen op formaline gezet. Ook heb ik eens 12 jongen van mijn hazel- 
worm gehad. De copulatie had niet in het terrarium plaats, doch ik ving haar toen zij reeds 
bevrucht was. Deze jongen heb ik ongeveer 1)A jaar gehouden, waarin zij slechts een heel 
klein beetjc gegroeid zijn. Ik heb hen toen maar vrijgelaten op daartoe geschikte plaatsen. 
Menigmaal maakte ik in het buitenterrarium felle gevechten mede van mannetjes Smaragd- 
hagedissen, en een keer viel hierbij zelfs een slachtoffer. Dit geschiedde tijdens mijn afwezigheid. 
Eens hadden twee mannetjes elkaar bij de kaken beet, zoodat men het kon hooren kraken ! Van 
loslaten was geen sprake en het eenige middel, hetwelk hiervoor helpt is.... water. Dit werd ik 
ook toevallig gewaar, doordat ik hen in mijn angst, dat zij elkaar zouden verwonden, in het 
vijvertje gooide. Ook kon ik dikwijls copulaties in het buitenterrarium gadeslaan. Mijn ervaring 
is, dat zij hierin vlugger er toe overgaan dan in binnenterraria, maar ik kan mij natuurlijk 
vergissen, te meer daar mijn binnenterraria nu niet bepaald altijd zoo ,.super de luxe-' waren 
ingericht en vaak zeer slecht geventileerd. Ik zou zoo nog wel even door kunnen gaan, maar 
ik wil de geachte lezers en lezeressen niet langer met mijn babbeltje vervelen en ik hoop alleen 
hiermede eenigszins een indruk gegeven te hebben van de ontwikkeling van mijn terrarium- 
liefhebberij.

10 December 1943.

Heeft U hierover al eens nagedacht ? door ]. w. G. Wittkamper, Amsterdam.
Reeds eenigen tijd heb ik om mij heen kunnen constateeren, dat er steeds meer terrarium- 

liefhebbers komen. Hoewel dit natuurlijk een verheugend feit is, zie ik hier toch ook weer 
een komend bezwaar. zoo niet een gevaar in voor onze liefhebberij ten opzichte van die 
nieuwe terrariumhouders, die niet bij onze vereeniging zijn aangesloten.

In dit artikeltje wil ik dan ook trachten de bezwaren naar voren te brengen, zooals ik die 
zie en hoop hierop een gezonde critiek te ontvangen.

Door de tijdsomstandigheden zijn velen zich op een of andcre liefhebberij gaan toeleggen, 
waar zij anders niet over gedacht zouden hebben. Hiervoor is in de eerste plaats wel het 
aquarium in aanmerking gekomen. Voor zoover men het bekostigen kan tenminste, want de 
meeste prijzen zijn schrikbarend hoog geworden, om niet dat narc woord ,,zwart” te gebruiken. 
Het terrarium is echter goedkooper in zijn inrichting en waarschijnlijk is dit ook mede de 
reden, waarom het terrarium meer en meer op den voorgrond treedt. Sommige handelaren 
beweren. dat er een hausse is in terraria. Dat er zooveel meer terrariumliefhebbers komen, is, 
zooals reeds gezegd, verheugend. Maar, ik zie hier in zooverre een gevaar in: laat onze mooie 
liefhebberij geen manie worden! Let wel, ik bedoel natuurlijk buiten ons vereenigings-ver- 
band om. Laat die nieuwe terrariumhouders werkelijk natuurliefhebbers zijn en geen tijd-verdrijf- 
terrarium-houders! „Maar dit hebben wij toch niet in handen", zal de lezer zeggen. Inderdaad, 
dat moet ik toegeven. Maar wat wij wel in handen hebben. is dat bovenbedoelde personen niet 
hun liefhebberij gaan verwaarloozen. Dat een intense belangstelling voor de dieren bij hen 
wordt opgewekt. En dit is juist de taak van elk Lacerta-lid. Wanneer wij zoo’n ..nieuweling" 
ontdekken, houdt hem dan vast! Wijs hem op het wonder der natuur en het mooie van onze 
liefhebberij. Maak hem lid van onze vereeniging! En sta hem tenslotte met raad en daad bij 
met het inrichten van zijn terrarium. Dan is er een nieuwe bewonderaar van de natuur ge- 
wonnen, en een nieuw lid!

Anders loopt het met zoo iemand af, wanneer hij zijn licht bij een handelaar moet gaan 
opsteken. Dan komt er heel vaak niet veel van terecht. Want heel veel handelaars zijn uit- 
sluitend handelaar. *) Bij hem komt hct er op aan in de eerste plaats om te verdienen, hetgeen



natuurlijk niemand hem kwalijk zal ncmen. Maar hoc vaak hcb ik mij niet staan ergeren in 
een winkel, waar de handelaar bij het helpen van zijn klanten zoo zwijgzaam was, waar hct 
raadgevingen en bijzondcrheden betrof. Alles moct dc klant zelf vragen. En zoo ontstaat dan 
het „ronde goudvisschenkommetje". Laten wij daar toch voor waken, dat dat akelige ding 
nooit in onze liefhebberij koint. Anders gaat het met den eigenaar daarvan als met boven 
aangehaalden klant van den handelaar, met het gevolg. dat dc handelaar heeft verdiend, de 
dieren een ellendigen dood hebben gevonden en de adspirantliefhebbcr geen liefhebber meer is.

Bij de jongere generatie valt ook heel wat te doen. Echter bij kinderen is het weer oppassen. 
Kinderen ncmen vlug iets over, maar zijn in hun ijver geneigd sterk te overdrijven. Zoo heb 
ik bij mij eens een manie in de buurt veroorzaakt, die ik nog net den kop kon indrukken. 
Vele kinderen wisten van het bestaan mijner terraria af en kwamen vaak kijken, bij welke 
gelegenhcid ik niet naliet hen op hct mooie van de natuur te wijzen en hen een en ander te 
vertellen. IJvcrig werden er dan door sommigen women gezocht, die zij dan zelf aan de 
verschillende dieren mochten geven, hctgeen natuurlijk een heele pret gaf. Toen echter mijn 
insectarium in werking trad, werd ik overstelpt met allerlei vlinders. Of liever gezegd met 
vecl vlinders van dezelfde soort. Hoc die diertjes bij mij aankwamen, zal ik maar niet vertellen. 
U weet wel hoe dat gaat, vooral als de kinderen er een heel eind mee geloopen hebben. 
Ik hoordc toen ook vertellen van Pietje en Kees en weet ik al niet meer. die had vlinders, 
die had rupsen, die had een kikker in een jampotje, en vele overlijdensgeschiedenissen van 
verschillende andere dieren. Ik begreep toen. dat de kinderen op den verkeerden weg waren. 
Op deze wijze ontstond er geen bewondering en eerbied voor de natuur, maar een ondcrlinge 
wedijver, welke in hebzucht overging. Ik heb toen gauw ingegrepen. Vcrtclde hen, welk 
kwaad zij er mee deden door zooveel dieren nutteloos te vangen en weigerde een poos lang 
elk dier wat zij brachten, liet hen door de kinderen weer in vrijheid terugkceren, totdat ik 
meende, dat de bevlieging wel over zou zijn. Ook hier mogen wij die kinderen, die zoo 
enthousiast waren, niet zoo maar laten gaan. Neem hen mee op wandelingen, wijs hen op 
de natuur en neem desnoods eenige dingen mee, waarvoor U thuis een doelmatig bakje kunt 
inrichten. Vooral aquaria leenen zich hier goed voor. Hoe aardig kan een klein bakje met 
een paar stekelbaarsjes niet zijn. En lccrzaam bovendien!

Verdcr zou ik elk Lacerta-lid willen aanraden niet uitsluitend bij zijn terraria te blijven. 
Denk er om, dat in de eerstc plaats de natuur er is en dat ons terrarium daarvan een heel 
klein. uittrckseltje beoogt te zijn, waarin wij de dieren gemakkelijk kunnen obscrveeren. Het 
blijft voor de dieren echter altijd gevangenschap! Daarom, ga vcel de natuur in, maak, als 
het even kan, gebruik van de Lacerta-cxcursies. Maak tochtjes, niet per fiets, dock te voet, 
dan ontgaat er niet veel aan llw oog. LI vereenigt dan gelijk het nuttige met het aangename, 
want wandelen is een gezonde sport!

*) Gelukkig zijn er uitzonderingen, welke den rcgel bcvestigen. (Red.)

NUTTIGE NOOTJES.
Bijdragcn voor onie rubriek ,,Nuttige nootjcs” worden gaarne ingewacht. leder kan hieraan medewerken

C. Buldcr, Voorburg (Z.H.), donatcur der vereeniging, berichtte dd. 11 Augustus 19-13:
..Dezen zomcr heb ik een eigenaardige ontdekking gedaan. Het betreft twee hagedissenvond- 

sten op vrijwcl dezelfde plek (misschien 10 meter van elkaar), een van een drachtig vrouwelijk 
exemplaar van Vivipara (bruine varieteit) omstreeks 23-4-43 en een van een vrouwelijk 
exemplaar van Agilis (grijze varieteit), omstreeks 28-7-43. Het was op de Noordelijkc Veluwe 
in de buurt van Wiessel (tusschen Vaassen en Apeldoorn). Wat het milieu betreft, dit was 
een strook van hei (Calluna vulgaris) en dorre bladeren, tusschen een laag eikenbosch en aan 
de andere zijde open zandweg.

Is het niet vreemd, dat deze dieren in dezelfde omgeving leven? Er ligt wcliswaar een 
kwartaal tusschen de beide vondsten, maar Van trekken heb ik bij hagedissen nog nooit ge- 
hoord. Een vriend van mij beweert op deze plaats veel vaker beide soorten gevangen te hebben. 
maar het is niet meer te controleeren, of dat op waarheid berustte. Ook is vreemd, dat het 
gevangen vrouwelijk exemplaar van vivipara op 4-7-43 12 eieren legde, een voor vivipara 
respectabel aantal, want de heer D. J. v. d. Laan schreef in het tijdschrift: „In Weer en Wind” 
(Maart 1943), in een artikel over vivipara: „en dan is hct oogenblik aangebroken, dat U een 
vier of zestal eitjes in het terrarium aantreft”.
Deze eitjes leverden binnen drie dagen 10 levende en 2 stervende jongen.

.... Ik geloof zeker, dat wij. menschen. met onze natuurambities, geestelijk een voorsprong 
hebben op onze medeburgers. Immers : geduld, volharding en doorzettingsvermogen moeten wij 
in groote mate bezitten en bcoefenen, terwijl onze liefhebberij ons ook voldoening en rust en 
een zekere mate van tevredenheid geeft, waardoor je vaak het andere eens kunt vergeten. Mijn 
liefhebberijen hebben mij tenminste vaak door moeilijkc tijden hcengeholpen. Dat meer menschen 
dit mogen ondervinden en dat dit mag blijken uit een snel stijgend ledental van ..Lacerta"....

Lacertalid B. te H.
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