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

Correspondentie en vragen te zenden aan den secretaris der vereenlging:
J. Th. ter Horst, Vler Heemslcinderenstraat 159, Den Haag.

lets over de Herpetogeografie in Nederland
door D. P. van Wijk, Bussum.

Dat „iets" is heel weinig, want er is — zoover mij bekend — maar zeer weinig over de 
geographic van onze reptielen en amphibieen in Nederland gepubliceerd. En dat het schijnbaar 
niet gemakkelijk is iets over de verspreiding van hagedissen en kikkers te weten te komen, 
respectievelijk er tot voor kort nog erg weinig belangstelling voor dit onderwerp bestond, 
mag blijken uit een publicatie van het ..Centraal Instituut voor Floristisch en Faunistisch 
onderzoek in Groot-Amsterdam”. Na drie jaar lang gegevens over vindplaatsen verzameld 
te hebben, kon het volgende, m.i. wel zeer povere lijstje, opgesteld worden:

Rana temporaria .................................................... aantal vindplaatsen: 1 (!!!!)
Rana esculenta................................................................ . ,, vele.
Triturus vulgaris ............................................................ 2.
Bufo bufo (vulgaris)....................................................... >. enkele.
Bufo calamita ................................................................. 4.

En dat alles dan nog buiten de eigenlijke stad!
Als wij dit vergelijken met de zeer uitvoerige gegevens over insecten, welke wij in dezelfde 

publicatie (1) kunnen aantreffen, dan is een en ander voor de Amsterdamsche herpetologen 
wel zeer beschamend.

Veel liefhebbers schijnen zich dus nog niet bezig gehouden te hebben met het vraagstuk 
hoe het komt, dat sommige van onze dieren zich op de eene plaats wel en op de andere plaats 
niet bevinden, aangenomen dan, dat deze laatste plek er volgens onze opvattingen even 
geschikt voor is. Dat kan heel eenvoudig het gevolg geweest zijn van het feit, dat de dieren 
daar nooit konden komen en als wij ze daar zouden brengen, zij zich heel goed zouden 
kunnen handhaven. Wij denken hierbij aan de spreeuw, eertijds een onbekende in Amerika, 
eenmaal ge'importeerd daar tot een ware plaag geworden. Hetzelfde geldt voor het konijn in 
Australia. (2)

Waarom zou bijvoorbeeld de Roodbuikpad (Bombina bombina L.) het in het Hollandsche 
polder- en merengebied niet doen? De heer Sloet tot Everlo (3) vond reeds in 1939 een 
exemplaar in de Kagerplassen. Die zal wel niet .,op eigen houtje” uit het gebied ten oosten 
van de Weser hier naar toe gekomen zijn, maar wie weet hoe lang dit diertje zich ter 
plaatse reeds ophield?! Wij moeten echter steeds in het oog houden, dat een soort zich dan 
pas in stand kan houden, als hij zich niet alleen voortplant, doch dit zoo sterk doet, dat het 
aantal exemplaren minstens gelijk blijft.

Dit dus wat betreft de vraag: „Waarom vinden wij ze op sommige plaatsen niet?”, maar 
een ander belangrijk punt is: „Waarom worden dieren soms aangetroffen op plaatsen, waar 
ze naar onze meening heelemaal niet bij hun omgeving passen?"

Klingelhoffer zegt bijvoorbeeld van Lacerta vivipara het volgende: (4) „hij mijdt bebouwde 
..gebieden en geeft daarbij nog de voorkeur aan een vochtigen bodem, dus een terrein, waar 
„niemand naar toe gaat, die er niets te maken heeft. In vochtige bosschen, op natte weiden, 
„bij poelen en groeven, bij bergbeeken en op hoogveen is hij zeer vaak te vinden." Dat is 
dan toch vaak wel heel erg in strijd met de vindplaatsen in Holland, waarvan wij noemen: 
Wieringen, hetwelk uit wat duinen en bebouwde kleigrond bestaat (5) (straks meer hier- 
over), Meppel en omgeving, in pakhuizen, onder vloeren en in en bij boerderijen (6), 
Laren (N.H.) op de gortdroge heidegronden in de omgeving van den watertoren en het 
verst bracht het wel het cerste exemplaar, hetwelk ik uit het Gooi in handen kreeg en
gevangen werd......  in de slaapkamer, op de eerste verdieping, van een huis van een
familielid in Laren!

Een ander voorbeeld geeft de gewone pad, Bufo bufo, die wij zoo graag in een vooral 
vochtig terrarium plaatsen. In 't Gooi vinden wij hem op zeer drooge en zonnigd plaatsen, 
zoodat wij den indruk krijgen, dat hij maar zelden hier het water opzoekt buiten den paartijd. 
Wij lecren zoo dus, dat een nauwkeurige geographische kennis van onze dieren wenschelijk 
is en wel omdat:
1. Wij dan een overzicht hebben van Nederland's herpetologische rijkdommen (denk aan

Rana arvalis, de Heidekikvorsch, welke tot voor kort vrij zeldzaam heette en nu toch



door sommige ,,Lacerta”-leden vrij veelvuldig gevangen wordt. Niets meer dan een in- 
ventarisatie dus!)

2. Wij de ecologie der dieren leererf kennen, in t bijzonder de terreinen, waarop wij de 
dieren kunnen vinden, b.v. sloot en plas, moeras, grasland, vochtige heide of kreupelbosch, 
drooge heide en kreupelbosch, loofbosch, naaldbosch, duinen. Uit de frequentie waarmede 
wij hen in de verschillende gebieden aantreffen, kunnen wij opmaken, hetgeen den dieren 
in 't algemeen de beste levensvoorwaarden zal bieden en wat de minimale eischen zijn, 
welke zij stellen. Tevens zullen wij — rekening houdend met de in de onderscheiden 
gebieden levende fauna — hoofdlijnen voor de voeding op kunnen stellen.

3. Door vergelijking van de gegevens over verschillende jaren, kunnen wij constateeren of:
a. het aantal dieren van een soort zich uitbreidt, respectievelijk inkrimpt;
b. het verspreidingsgebied grooter of kleiner wordt;
c. de eene soort de andere al of niet verdringt;
d. een groep dieren gaat ..verhuizen";
e. de dieren ter plaatse behouden blijven, ondanks het feit, dat de omstandigheden gaan

veranderen. ,
Bijvoorbeeld:
a. de heikikvorsch;
b. de heer Wolf uit Veghel (N.B.) gaf hiervan een aardig voorbeeld in een artikeltjc 

over het verspreidingsgebied van de drie watersalamandersoorten in Oost-Brabant, in 
verband met de normalisatie van de rivier de AA. Verlaging van den waterstand 
deed een rijk salamandergebied verloren gaan; (7)

c. in Duitschland constateerde o.a. Oldenhoff, dat Lacerta agilis de Lacerta vivipara 
verdrong; (8)

d. de oorzaken hiervan kunnen vele zijn, waarop ik straks nog terugkom;
e. een belangrijke factor zal voor vele van onze dieren de waterstand zijn. In de jaren 

omstreeks 1930 is bijvoorbeeld het grondwaterpeil in de duinen bij Aerdenhout (N.H.) 
zeer sterk gedaald, zoodat verscheidene plasjes droog vielen. Hoe zal Bufo calamita 
zich hier op den duur tegenover gedragen?

Terloops zij opgemerkt, dat zoo ook aan het licht zal komen, of — en zoo ja — voor 
welke dieren bescherming van staatswege noodzakelijk is. willen deze niet geheel uitgeroeid 
worden. (In Duitschland bestaat deze bescherming reeds.)

Om nu die geographische kennis te vergaren, zal het noodzakelijk zijn, alle werkelijk 
betrouwbare opgaven van vindplaatsen in kaart te brengert. Is dit eenmaal geschied, dan 
kunnen wij dus aan de hand hiervan bepaalde levensvoorwaarden, zooals gezegd, vaststellen 
en door vergelijking misschien essentieele eischen, waaraan ook een terrarium, waarin wij 
onze pleegkinderen houden, zal moeten voldoen, ontdekken. Want het is toch maar treurig, 
dat wij slechts hoogst zelden met inlandsche reptielen en anura in staat blijken door te 
kweeken, zooals de salamanderliefhebbers onder ons dat wel gelukt. Waarom? Omdat er 
iets niet in orde was! En soms vinden wij misschien voor dat „iets" een antwoord op onze 
kaarten, waar wij zullen zien, dat — zooals in het begin reeds opgemerkt — de dieren 
voorkomen op plaatsen, waar ze z.g. niet thuishooren. Wordt zoo'n diertje gevangen, bijvoor
beeld een vivipara op de drooge heidehellingen bij Epen (L.), dan zal dit zich wel niet erg 
thuis gevoelen in een z.g. vochtig terrarium. Dat mag misschien ook blijken uit het feit, dat 
de Lacerta vivipara uit de omgeving van het Waschmeer bij Hilversum, bij gevaar graag 
in het water vlucht en daar misschien ook donderkopjes uit op weet te visschen. Maar de 
Levendbarende hagedis uit Epen (L.) schuwt het water! Zij zal in het terrarium liever een 
eindje .omloopen” om aan den anderen kant van het poeltje te komen, dan zich nat te 
maken, zooals ik herhaaldelijk kon waarnemen, laat staan dat zij in dat poeltje naar kikker- 
larven; welke er volop in rondzwommen, gaat visschen!

Waarschijnlijk zijn er vele hagedissengeneraties voor deze differentieering in ..droogte- 
en vochtminnende” dieren noodig geweest.

Hoe komt het nu, dat de dieren op een terrein gevonden worden, waar ze eigenlijk 
niet thuis hooren? Dat kan verschillende oorzaken hebben:
1. De dieren worden naar een ander gebied verjaagd:

a. door vijanden (andere hagedissen of vogels b.v.);
b. door overbevolking van het oorspronkelijke gebied, dus bij uitbreiding van de soort 

(..Lebensraum”);
c. de oorspronkelijke verblijfplaats wordt onbewoonbaar (door ontginning, bebouwing, 

verandering van de vegetatie, onderloopen van het land of gebrek aan voedsel).
2. De dieren worden door een of andere oorzaak versleept: rivieren, zeestroomen, eieren 

aan de pooten van vogels, mensch.
3. De dieren blijven, doch hun omgeving verandert (b.v. door stijging of daling van het 

grondwater).
In dit verband komen wij nog eens terug op het verspreidingsgebied van de Levendbarende 

hagedis, i.c. de vindplaats op Wieringen. Werpen wij een blik op kaartje 4, dan valt ons op,
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Kaartje naar Faber No. 1 Kaartje naar Faber No. 2

Kaartje naar Faber No. 3 No. 4
dat deze plek ver verwijderd ligt van andere biotopen (= woongebieden), welke veelvuldig 
in Oost- en Zuid-Nederland voorkomen (ook in Friesland schijnt het diertje onbekend te 
zijn). (5)

Wat is hiervan de oorzaak? Zeker, de kans, dat de diertjes per boot of vlot (de des- 
betreffende gegevens dateeren van voor den aanleg van den afsluitdijk) uit de oostelijke 
provincies naar dit ciland meegevoerd zijn, is groot. Als wij echter ons landje eens in de 
oudheid gaan bekijken, komt ook een andere mogelijkheid aan het licht:

Zooals kaartje 1 aanduidt, was Wieringen pl.m. 5000 voor Christus aan het vaste land 
verbonden. Bij het ontstaan van de schoorwallen, stak het, naar men denkt, als overblijfsel 
van een heuvelrug (waartoc Texel, Urk en Schokland waarschijnlijk ook behoorden) boven 
de zee uit. Tusschen schoorwal en de oorspronkelijke kust, krijgen wij het haf, waarin zich 
cerst wat zeeklei afzet (z.g. oude zeeklei) en dat daarna volgroeit met veen, waardoor 
Wieringen weer aan het vaste land verbonden is.

Het hoogveengebied moet men zich voora! niet als een moerasje voorstellen, temeer daar 
wij van 3000 v. Chr. tot het begin van onze jaartelling in Nederland een droog klimaat 
hadden. Eik, iep en linde tierden hier dan ook welig. Een prachtig gebicd voor de Levend- 
barende hagedis. die er wel flink vertegenwoordigd geweest zal zijn. Na 3000 v. Chr. gaat 
de zeespiegel, welke bij het ontstaan van de schoorwallen 6J^ m onder het huidige niveau 
lag, Jangzaam stijgen, totdat hij omstreeks 300 n. Chr. nog maar 3 meter lager lag dan 
tegenwoordig. Het hoogveen wordt weggeslagen, de Zuiderzee gaat ontstaan. Dat de dieren 
uit de omgeving van Wieringen bij het stijgen van het water naar dit eiland verdrcven 
worden, is te begrijpen.

Twee factoren zullen het hunne er toe bijgedragen hebben, dat tegenwoordig de Lacerta 
vivipara niet of haast niet in de Hollandsche duinen voorkomt:
1. De duinen liggen iets W. en dus zullen bij het binnendringen van de zee (uit het W.!) 

de vivipara's deze in minder groot aantal bereikt hebben dan Wieringen.
li>



/g;ebie den buvinden z ich breeds strooken van klei 
“en veen,onderbroken

2. De in de duinen voorkomendc Laccrta agilis hecft de Kleinc hagedis verdreven.
Tot slot nog een verschijnsel bij de zoogeographie, te weten de gevolgen van isoleering: 

Een groep dieren van een soort, welke lang gescheiden leeft, dus zonder dat zij in contact 
komt met andere dieren van dezelfde soort, zal zich in den loop der tijden afwijkend kunnen 
gaan ontwikkelen, zoodat zich een varieteit vormt. Een begin zou misschien reeds bij de 
„Wieringsche" hagedissen geconstateerd kunnen worden. Dit is mij echter niet bekend. 
Wei schijnt deze differeritieering reeds plaats te hebben bij Lacerta agilis. Dit dier heeft in 
het Nederlandsch niet minder dan drie namen: duin-, heide- en zandhagedis. Uit deze namen 
komt een feit vast te staan, namelijk het voorkomen op steeds meer of minder zandigen 
bodem en inderdaad. wij zullen haar op vochtige eh laagliggende gronden in het algemeen 
niet aantreffen. Wij kunnen dus Nederland voor onze zandhagedis in drie groote ver- 
spreidingsgebieden verdeelen:
1. De duinstreek langs de geheele Noordzeekust
2. De zand- en heidegronden ten N. van de groote rivieren (Rijn, Waal en Maas) en
3. idem ten Z. van de groote rivieren.

Tusschen deze/door talrijke rivieren, slooten, kanalen, moerassen en meren, wat voor de 
hagedissen dus moeilijk te overwinnen hindernissen zijn, met uitzondering van die' enkele 
exemplaren, welke toevallig met land- en boschproducten meegevoerd worden en zoo in 
een ander gebied terecht komen.

Hoe zijn de zandhagedissen in de duinen geraakt? Het is niet onmogelijk, dat deze bij het 
ontstaan van de schoorwallen reeds uit het zuiden opgedrongen zijn, of door rivieren ver- 
sleept. De exemplaren uit het tweede gebied komen waarschijnlijk uit het oosten (eventueel 
ook Z.O.), die uit het derde gebied, zoowel uit het zuiden als uit het oosten. (De Maas is 
natuurlijk wel een belemmering van beteekenis, maar m.i. door de eeuwen heen toch niet 
onoverkomelijk.) ,18.T18 fl

, Hoe het zij, een feit is, dat het mij sedert eenige opviel, dat er verschillen bestaan
tusschen een Lacerta agilis uit de duinen ep een van de Veluwe. De eerste is iets slanker, 
heeft een wat minder plompen kop, bezit een wat langeren staart en is iets lichter gekleurd, 
kortom, iets minder ,,grof”. Helaas heb ik het nog niet met meetproeven aan kunnen toonen; 
echter hebben ook anderen duidelijk verschillen tusschen ,,Brabantsche" en ..Veluwsche" zand
hagedissen waargenomerf.

Uit bovenstaande mag misschien blijken, dat een nauwkeurige studie van de herpetologische 
geographic in Nederland nog vele belangrijke bijzonderheden aan het licht zou kunnen 
brengen. Dat hiervoor zeer vele en nauwkeurige gegevens verzameld dienen te worden, zal 
een ieder duidelijk zijn. Het komt nu de Nederlandsche Vereeniging van Terrariumhouders 
,,Lacerta” voor, dat het op haar weg ligt, in samenwerking met andere lichamen, waarvan 
het studieterrein vaak plaatselijk is, een begin te maken met het vergaren en eventueel uit- 
werken van deze gegevens. Hoe zij denkt dit te doen, zal in een der volgende nummers 
uiteengezet worden.
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Herpetologie.
Met de benaming van onzen nieuwen dienst — Herpeto-geographische Dienst — waar

van de schrijver van bovenstaand artikel, de heer D. P. van Wijk uit Bussum, zich met 
de leiding heeft belast, heeft het woord HERPETOLOGIE in onze vereeniging officieel zijn 
intrede gedaan. Velen zullen dit woord reeds kennen, aangezien het in het buitenland veel 
(hoewel in ons land sporadisch) gebruikt werd; voor anderen moet de kennis noggemaakt 
worden.

Welnu: HERPES = KRUIPEND DIER.
Vandaar Herpetologie, de kennis van de kruipende dieren (iets anders dus dan terrarium- 

kunde!), en andere woorden, welke met denzelfden stam .zijn samengesteld.
Uit het artikel van den heer v. Wijk blijkt wel overduidelijk, hoe belangrijk het is in 

verband met onze terrariumhouderij, als wij de beschikking hebben over de noodige herpeto- 
geographische bijzonderheden van de dieren, die wij in gevangenschap willen gaan houden, 
zoodat ook deze „Dienst” voorziet in een reeds lang gcvoelde behoefte.
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