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

Correspondence en vragen te zenden aan den secretaris der vereenlglng:
J. Th. ter Horst, Vier Heemskinderenstraat 159, Den Haag.

Eindelijk is hct zoover. dat wij ons orgaan weer mogen uilgeven. Wei is waar nog in een be- 
scheiden omvang van maandelijks vier pagina’s, zonder afzonderlijken omslag, doch het begin 
is er! Zoodra de papiersituatie zulks toelaat zullen wij trachten den omvang uit te breiden. 
Dit dubbele nummer besluit den 3en jaargang, welke in September 1944 zoo abrupt onderbro- 
ken moest worden. Een index zal nog volgen.
In 1946 zullen wij het nog kalmpjes aan moeten doen. Eerst in 1947 kan worden verwacht, 
dat een ruimere papiertoewijzing een belangrijke uitbreiding van het orgaan zal veroarloven, 
alsmede het verschijnen in een afzonderlijken omslag. Vanzelfsprekend zullen onze financien 
hierin ook een hartig woordje meespreken, temeer omdat de kosten, verbonden aan het uitge- 
ven van ons blad, na den oorlog met ongeveer 40 % zijn gestegen!
Met den Nederlandschen Bond van Aquariumvereenigingen is een nieuwe overeenkomst, ge- 
grond op een andere basis dan tot dusverre, tot stand gekomen, waarbij bepaald is dat ,,Lacerta" 
zelf — dus geheel onafhankelijk van den Bond — het orgaan zal verzorgen en uitgeven. Dit ver- 
schijnt dus niet meer als onderdeel van het blad ,,Het Aquarium”. Hiermede is een wensch 
van vele onzer leden vervuld, terwijl een betere financieele situatie is geschapen. Het ligt in de 
bedoeling den inhoud van elke aflevering zoo actueel mogelijk te houden en wij zullen hierbij 
als basis een gedragslijn aanhouden, waarbij in elke aflevering voor elk onderdeel der liefheb- 
berij een vaste rubriek zal worden opgenomen. Iedere lezer — hetzij beginner, hetzij vergevor- 
derde — zal dan altijd iets van zijn gading er in aantreffen en wel steeds op dezelfde plaats en 
onder hetzelfde hoofd. Er zullen derhalve vaste rubrieken ingesteld worden voor het maande
lijks behandelen van een terrariumplant, elke maand zal een type terrarium en/of interieur bc- 
sproken worden, er zal komen een rubriek voor beginners, voor technische problemen, voor 
wetenschappelijke onderwerpen, enz. Voor diverse rubrieken zijn reeds vaste medewerkcrs 
aanwezig. terwijl verschillende andere leden zich bereid hebben verklaard als illustrator mede 
te werken en in velerlei andere vormen. Aanbiedingen in dat verband zijn steeds welkom. Dit
alles stemt tot intense voldoening. Maar............ in 1946 zal deze voorgenomen systematische
indeeling nog niet strikt kunnen worden doorgevoerd, wegens den geringen omvang van de 
afleveringen en de technische moeilijkheden, waarmede het drukken nog steeds gepaard gaat. 
Zoo zijn wij vanzelf beland bij de typografische verzorging van ons blad. Deze is vanaf heden 
opgedragen aan drukkerij Gebrs. den Oudsten te Lekkerkerk, de drukkers van het voor den 
oorlog overbekende, zeer fraai uitgevoerde blad ,,In Weer en Wind". Dit garandeert ons in 
de toekomst een in alle opzichten prima uitgevoerd orgaan. Wij wekken alle „Lacerta"-leden 
op zonder uitzondering mede te werken aan ons aeliefden lijfblad. A1 is de bijdrage nog zoo 
gering, zij zal er toe bijdragen dat ons periodiek in den kortst mogelijken tijd wordt opgevoerd 
tot een eersterangs blad op het gebied der herpetologie en der terrariumkunde, waarvan een 
roep zal uitgaan door geheel ons land.

DE REDACTEUR.

ONZE TERRARIA. DE EERSTE RESULTATEN VAN DE ENQUETE VAN ONZEN 
TECHNISCHEN TERRARIUMDIENST. 
door J. Smith Jr., Rotterdam.

Als de ingezonden formulieren van den Technischen Terrariumdienst iets geleerd hebben, dan 
is het wel de groote verscheidenheid in opvattingen over wat wel en niet dienstig is bij een
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terrarium. Nu was de verzending van de genoemde formulieren met geen ander doel gebeurd, 
dan juist deze verschillende meeningen te polsen, maar dat vrijwel ieder ingezonden vragen- 
lijstje van een afwijkende meening getuigt, zij het dan vaak op onderdeelen. was toch niet 
te voorzien. Op het oogenblik (begin September 1944) is ook na het herinneringskaartje, dat die 
leden, die in gebreke gebleven waren hun formulier terug te zenden, ontvingen, de stroom inge- 
vulde lijsten gestopt. zoodat thans het eigenlijke werk beginnen kan.
Het kan dienstig zijn de verschillende opmerkingen in vogelvlucht te behandelen. om eenig 
idee te geven van het materiaal. dat thans ter beschikking staat. Hierbij wordt vanzelfsprekend 
afgegaan van de nu bekend geworden terraria. Overwegend is het aantal huiskamerterraria. 
Dit was te verwachten. Lang niet iedereen beschikt over een tuin of voldoende zonnig balcon. 
Het minst talrijk waren de openluchtterraria, die inrichtingen dus, waarbij van een eigenlijk 
terrarium geen sprake meer is. maar meer van een afgeschoten ruimte in den tuin, waarin de 
dieren vrij kunnen rondloopen. Afhankelijk weer van de plaats waar de huiskamerterraria op- 
gesteld werden. bleek het meerendeel ingericht te zijn tot vochtig terrarium, dus voor amphi- 
bieen of wellicht voor levendbarende hagedissen, hoewel daarover geen gegevens bestaan. 
Zonbestraling, die voor het houden van hagedissen en andere reptielen nu eenmaal een 
hoofdeisch vormt, is maar zelden in voldoende mate in huis aanwezig. hetgeen mede de 
inrichting bepaalt.
De afmetingen bleken ook zeer verschillend te zijn en waarschijnlijk genomen naar de plaat- 
selijke ruimten. Bepaalde verhoudingen werden niet waargenomen. Daarbij komt nog, dat er 
verschillend gedacht wordt over de ruimte, die de dieren noodig hebben. Afmetingen van 
vele meters tot zeer bescheiden terraria van slechts een dertig centimeter, werden noodig geacht 
om den dieren voldoende Jevensruimte" te geven. De algemeene klacht bij te groote terraria 
is vrijwel steeds, dat de dieren niet voldoende geobserveerd kunnen worden, hetgeen conseqent 
doorgevoerd beteekent, dat de dieren in kleine, kale ruimten ondergebracht zouden worden, 
zonder eenige beplanting. In dit verband moge nog eens verwezen worden naar de artikelen 
..Sierlijkheid contra doeltreffendheid”. Afgaande op de binnengekomen gegevens bleken echter 
alien in de practijk de voorkeur te geven aan een beplant terrarium. De aanwezigheid van 
een drainagesysteem wijst in die richting.
Toch bleek, dat lang niet iedereen de noodzakelijkheid van drainage inziet. Enkelen meenden, 
dat voorzichtig sproeien het eenige belangrijke is en verwaarloosden alle gronddoorluchting. 
Een enkele inzender maakt melding van het inbrengen van regenwormen, die — den grond 
doorwoelend — daarin voldoende luchtcirculatie zouden brengen. In dit verband wordt er op 
gewezen, dat drainage dan ook meer beoogt een toetreden van de lucht dan afvoer van een 
te veel aan water, al kan dit laatste, vooral bij moerasterraria, noodzakelijk zijn. Ook hier 
een groote verscheidenheid van systemen, die in de practijk min of meer voldoen. De 
ventilatie gaf weinig zorgen. Op een enkelen inzender na, die wel wat al te weinig lucht 
toevoerde, kan gezegd worden, dat de meesten een of zelfs twee zijkanten geheel met gaas 
bespannen hebben en bovendien het geheele dak. Buiten opgestelde terraria, die dus een meer 
intense zonbestraling ontvangen, verlangen een zeer goede ventilatie, daar te groote hitte 
doodelijk kan zijn. Een afsluiten aan de bovenzijde met glasplaten is dan ook af te raden. 
Verwarmde lucht stijgt omhoog en dient te kunnen ontwijken. Zeer goed doorgevoerd gaf 
een inzender dit, die bij zijn buitenterrarium in den bodem van den bak langs de voorruit een 
smalle ventilatie-strook had aangebracht.
Hoewel het zeer gewenscht geacht moet worden de ruiten uitneembaar te inaken, verineldden 
velen, dat zelfs wanneer de ruiten uitneembaar waren, dit zelden gebeurde. Waarschijnlijk 
moet dit geweten worden aan een ondoeltreffende constructie. hetgeen ook bleek uit ver
schillende noodoplossingen, die geen bevrediging schonken. Het aantal deurtjes bleek gering. 
Gevaren van ontsnappen zijn daarbij groot en practisch nut heeft een deurtje ook niet. Bij 
een gemakkclijk uitneembare ruit of dak kunnen in de practijk toch meestal alle handelingen 
uitgevoerd worden. Vragen 16 en 17 informeerden naar constructies, die moesten voorkomen. 
dat de bodemlaag naar buiten kwam door het ventilatie-horregaas en bij verwijdering van 
de uitneembare ruiten.
Een enkele inzender was van meening, dat er heelemaal niets aan te doen zou zijn en 
accepteerde het ongemak. Een ander gaf de raad steeds te sproeien, zoodat de bodemgrond 
een compacte massa bleef. Afdoende bleken alleen die inzenders de zaak opgelost te hebben, 
die als afscheiding een glasruitje gebruikten, of beter nog strooken turf, die op maat gesneden 
een uitstekende afscheiding vormen en daarbij nog dit voordeel geven. dat de turfplaten na 
verloop van tijd de kleur der aarde aannemen en dus niet storen in het ..landschap”. 
Uitgesproken aqua-terraria of terra-aquaria waren er weinig en de oplossingen bovendien 
zeer uiteenloopend. Moeilijkheden werden ondervonden bij een afdoende afscheiding tusschen 
water en land. Enkelen vonden dit ook niet noodzakelijk. maar in de practijk is dit niet vol 
te houden. Bij kleine waterreservoirs zou dit nog gaan, doch uitgesproken aqua-terraria 
verlangen wel degelijk een waterdichte afscheiding, wil het geheel niet in een modderpocl 
ontaarden.
Over de gebruikte materialen is eveneens veel te zeggen. Hoek- en T-ijzer, hout en zink 
werden in groote verscheidenheid — blijkbaar met succes — door elkaar gebruikt. Vrijwel
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alle bezitters van buitenterraria waren het er evenwel over eens, dat gebruik van hout 
afgeraden moet worden, door de onstandvastigheid van het materiaal, waardoor de ruiten 
gaan wijken en ontsnappen van dieren dus het gevolg is. Hoewel dit alles niet noodzakelijk 
behoeft te geschieden en toepassing van geschikte houtsoorten veel narigheid kan voorkomen. 
heeft toch gebruik van hoekijzer de voorkeur. Huiskamerterraria kunnen heel goed uit hout 
samengesteld worden, te nicer daar dit voor velen de mogelijkheid opent, zelf een terrarium 
in elkaar te zetten.
De kleuren, die men zijn inrichting toegedacht had, varieerden met die van het spectrum. 
Smaak speelt hier de hoofdrol of is het wellicht gemakzucht, die het eerste het beste potje 
verf geschikt doet zijn? En toch is ook dit wel degelijk belangrijk.
Rcsumcerendc komen wij tot dc volgende eischen, die aan het terrarium gcsteld moeten worden:
1. Afmetingen, zoodanig, dat er voldoende ruimte is voor de dieren, gemiddeld 50 X 30 

centimeter, ongeacht de te houden diersoort.
2. Voor een zich goed ontwikkelende plantengroei wordt een flinke hoogte vereischt van (ook 

hier weer gemiddeld) 60 centimeter.
3. Ventilatie minstens aan een zijde en het dak.
4. Minstens een uitneembare ruit.
5. Drainage onder den geheelen bodem of minstens op het laagst gelegcn punt.
6. Behoorlijk waterreservoir, dat een afvoer dient te hebben.
7. Geen deurtjes.
Gezegd kan worden, dat de actic met de vragenlijsten geslaagd is. Als resultaat kunnen thans 
volledige bouwteekeningen, met gestencilde toelichtingen, beschikbaar gesteld worden voor 
diverse terraria, waarbij de gegevens geput zijn uit de practijk-ervaringen van de ..Lacerta"- 
leden zelf.
Vanaf heden kan men blauwdrukken van bouwteekeningen, met toelichting, bestellen tegen 
den prijs van f0,75 per bouwteekening. Bestellingen te richten aan den Technischcn 
Terrariumdienst, die beheerd wordt door ons lid, den heer J. Smith Jr., Binnenhuis-architect. 
Schieweg 89a, Rotterdam.
Beschikbaar zijn werkteekeningen voor de volgende typen:
Terrarium „Rana”. Huiskamerterrarium, uitvoering in hout. Moeras, vochtig of geheel droog 
in te richten.
Terrarium „Bufo”. Huiskamerterrarium, uitvoering in hoekijzer of zink. Moeras, vochtig of 
geheel droog in te richten. Dit terrarium is ook geschikt voor opstelling op overdekt balcon 
of warande.
Terrarium „Hyla”. Buitenterrarium, uitvoering in hoekijzer. Moeras, vochtig of geheel droog 
in te richten. Dit terrarium is geschikt om op onoverdekte balcons of in een tuin op te stellen. 
Terrarium „Triton'\ Huiskamerterrarium. Uitvoering in hoekijzer. Aqua-terrarium.
Terrarium „Coronella’\ Openluchtterrarium.
Betaling uitsluitend door storting op postrekening No. 432471 ten name van J. Smith Jr., 
Schieweg 89a, Rotterdam.

BOUW EN INRICHTING VAN EENVOUDIGE TERRARIA,
door Max Steiger, Bazel, Zwitserland, lid onzer Vereeniging. Vcrtaling J. Smith Jr. Met 1 
foto en 1 teekening van den schrijver.

Hoe bouw ik mijn terrarium zelf uit hout? Welke dieren zijn ’t beste te houden?
Voor dat men met den bouw en inrichting van een terrarium begint, moet men eerst uitmaken 
welke inheemsche dieren men denkt te gaan verzorgen en of ‘n droog terrarium dan wel een 
vochtig terrarium in aanmerking komt. Voor dieren. die op den bodem blijven, behoeft dit 
niet hoog te zijn, in tegenstelling met dieren die kliminen en dus op de noodige ruimte in de 
hoogte aanspraak maken.
Het moet zoo groot gehouden zijn, dat alle handelingen geinakkelijk uit te voeren zijn.
Het kleinste terrarium dat ik bezit, toont de afbeelding en meet 25 cm lang, 15 cm diep en 
16 cm hoog. Een dankbare maat voor een bakje is 35 cm lang, 20 cm diep en 28 cm hoog.
Mijn grootste houten bak is mijn oerwoud-terrarium, waarvan de lengte 107 cm, de dieptc 
47 cm en de hoogte 120 cm is. Over dezen laatsten bak zal ik nog wel eens schrijven.
Een houten terrarium kan op de volgende drie manieren vervaardigd worden. Wanneer men 
een terrarium uit een kist wil maken, dan moet men er op letten, dat het beste is indien 
alle wanden uit een stuk bestaan en geschaafd zijn. De zijwanden en de voorkant worden 
uitgezaagd (zie afb.) Bij de vervaardiging van ’n terrarium uit houtlijsten, haalt men deze 
bij een timmerman en voegt ze naar wensch tot ramen aaneen. Kleinere terraria worden het 
beste uit triplex vervaardigd. Tot dit doel schaft men zich de deelen klaar gezaagd bij ecu 
houthandelaar aan. Eerst worden ook hier de betreffende openingen in de wanden uitgezaagd.
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Bi] alle drie varianten worden de voorzijde en de achtcrkant op de zijwanden geschroefd, 
waarna men den bodem er in past, zooals op de doorsnede te zien is. Het deksel moet beslist

afneembaar zijn. Van groot gemak is het aanbrengen van zijdeurtjes. Nu wordt eerst de 
binnenkant van den bak tweemaal met lijnolie bestreken en daarna de buitenkant met olieverf 
beschilderd. De smalle kanten en het deksel moeten beslist, voor een betere doorluchting van 
het inwendige van den bak, met draadgaas bespannen worden. Alleen de voorzijde krijgt een 
glaswand. De terrariumbodem wordt met roestvrij blik of met asfaltpapier bekleed. De 
achterwand kan van een kunstmatige rots voorzien worden, waarover ik later eens schrijven 
zal.
Het afgebeelde model is speciaal geschikt voor hagedissen en derhalve bestaat de bodemgrond 
uit zand en steenen, welke laatste ook schuilgelegenhcid bieden.
Bij dieren die gesteld zijn op vochtigheid, moet de bodemgrond bestaan uit aarde en turf, 
welke echter niet voortdurend nat mag zijn, daar de dieren ook droge plekken op moeten 
kunnen zoeken. De bodem wordt het beste gedeeltelijk met mos bedekt, dat van tijd tot tijd 
begoten wordt. In elk terrarium behoort beslist een waterbakje, dat voor drinken en baden 
gebruikt kan worden. Voor het schoonhouden van het terrarium is een voederbakje van groot 
voordeel. Wenscht men gedurende de avonduren de dieren te observeeren, dan kan men 
electrisch licht aanbrengen, dit dient dan tevens ter verfraaiing.
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Voor de bevolkipg van hot terrarium leenen zich t beste onzc inhecmsche hagedissen, welke 
men zelf gemakkelijk krijgen kan en waardoor men ook meer plezier van zijn dieren beleeft. 
Bij ons in Bazel is dat een kleinigheid. Of in Nederland de volgende drie soorten voorkomen 
weet ik niet. (Ja, alle drie soorten komen ook in Nederland voor. Lacerta muralis alleen in 
't uiterste Zuiden van ons land, n.l. in Zuid-Limburg. Agilis cn vivipara zijn algemeen. Red.) 
Speciaal moet men er op letten, dat alleen dieren van gelijke grootte samen gehouden. worden, 
daar anders het gevaar bestaat dat zij gaan vechten of elkaar zelfs opeten!
Muurhagcdis, (Lacerta muralis). Deze heeft, vanaf den kop beginnende, donkere zijdestreepen 
met vlekkige of wolkechtige teekening. De zijden zijn met blauwe vlekken. Buik geelachtig 
met roodbruine schakeeringen of vlekken. Bij het mannetje zijn de blauwe vlekken grooter en 
levendiger; buik roodgeel met roodbruine vlekken. Lengte 18—20 cm.
Levendbarende hagedis, (Lacerta vivipara). Rug bruinachtig met een rug- en twee zijdezonen, 
waarin donkere en witachtige vlekken liggen. Mannetje safraangeel, zwart gespikkeld. Wijfje 
aan den buik witachtig, niet gespikkeld. Lengte 19 cm.
Duinhagedis, (Lacerta agilis). Meestal zijn de schedel, rugstrecp en de staart bruin gekleurd. 
Buikzijde geelachtig. Mannetje aan de zijden groen, vrouwtje aan de zijden bruinachtig. Staart 
anderhalf maal de lichaamslengte. Totale lengte ongeveer 20 cm.
Duin- en muurhagedissen leggen eieren, daarentegen brengen de levendbarende hagedissen 
levende jongen ter wereld.
Voeder: Dit kan men het beste zelf zoeken of zelf kweeken. Men voert: spinnen, vlinders, 
krekels, vliegen, kevers, wormen of meelwormen. In den winter kan men de hagedissen in 
verwarmde kamers blijven doorvoederen of in een vorstvrij vertrek de winterslaap door 
laten brengen.

OP SALAMANDERJACHT IN DEN WINTER,
door Th. de Hoogt, Dordrecht. (Herinneringen aan een oorlogswinter).
Ter inleiding van deze geschiedenis het volgende: Wij waren met een afdeeling van ons 
bureau ondergebracht in een schoollokaal te Papendrecht, waardoor wij natuurlijk met de 
schooljeugd bevriend waren geraakt. Dit had tot gevolg, dat een leerling, die het ijs op 
sterkte had beproefd en onder het ijs een salamander had waargenomen, dit aan ons kwam 
vertellen. Wij natuurlijk direct mee naar die plaats en- jawel, in een heel srnal en vies 
modderslootje, dat de grens vormde tusschen een weiland en een boomgaard, ontdekten wij 
inderdaad een salamander. Gezien de grootte dachten wij aan een Kamsalamander. Wij 
stonden echter met onze bloote handen, zoodat besloten werd den volgenden dag een bijl mede 
t brengen en dan ons geluk te beproeven.
Zoo gezegd, zoo gedaan. Wij op weg, gewapend met bijl en jampot, gevolgd door enkele 
collega’s en een heele schare schooljongens. En wanneer je dan zoo tusschen de schooljeugd 
over het ijs, over slooten en door weilanden loopt te hollen, dan wordt je ongemerkt vroolijk 
en je vergeet den somberen tijd. Bij de sloot aangekomen werd door een schooljongen het ijs 
gekraakt, met als gevolg modderschoenen en -kousen. Na eenige oogenblikken speuren echter. 
ontdekten wij een salamander. Voorzichtig werd vlak in zijn nabijheid een bijtje gehakt en 
daarna werd, met een hand onder het ijs, doodkalm, de salamander gevangen. Het was 
inderdaad een Groote Water- of Kamsalamander (Triturus cristatus), een en na eenig 
zoeken en speuren, vingen wij nog een J1 en een 2 De schooljeugd verklaarde met veel 
lawaai, dat het ..zwarte salamanders" waren, die vergiftig zijn. Onze collega’s dachten er weer 
anders over. Die zeiden dat het Alligators, Kaaimannen, Gigants of iets dcrgelijks waren. 
Onze pauze was echter verstreken, dus moesten wij snel naar ons lokaal terug. Daar werd 
onze vangst natuurlijk van onder en van boven bekeken en besproken. Als onze salamanders 
hadden kunnen hooren, wat voor benamingen en uitdrukkingen hen naar den kop werden 
geslingerd, voorzeker hadden zij er minstens kippenvel van gekrcgen.
Wij bezaten nu twee cTcf cn een 2 zoodat wij besloten den volgenden dag weer op jacht 
te gaan. Door den dooi was het niet eenvoudiger geworden, want wij moesten over een 
breede sloot. Allen bereikten wij echter droog den overkant. A1 spoedig ontdekten wij in het 
slootje een salamander. Een van de ,,jagers" had een eindje papiertouw bij zich. Hij bond 
dit om een knotwilg en reikte toen — zich aan het touwtje vasthoudend — zoover mogelijk 
over de sloot. Juist op het moment, dat de salamander gevangen zou warden, knapte het 
touwtje af en onze jager verloor zijn evenwicht. Dat waren wederom twee modderschoenen, 
-kousen en -broekspijpen. De waschpartij, die hierop in ons schoollokaal volgde, was minstens 
even vermakelijk als de jacht op de ,,alligators" zelf. De salamander was echter verdwenen. 
Wij vingen dien dag 6 cTcT maar niet een 2
Later zijn wij er nogmaals op uit getrokken met het resultaat 5 cfcf en een 2 Kamsalamander 
en een paartje van den Kleinen watersalamander (Triturus vulgaris). Na eenigen tijd namen 
zij thuis reeds een wormpje aan en in het vroege voorjaar hadden enkele ook al een ander 
pakje aangetrokken.
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Donderdag 30 Maart 1945 ben ik nog eens gaan zoeken. Ik vond toen slechts een vrouwelijk 
exemplaar in een dieper gedeelte, hetgeen bij mij de veronderstelling opwekte, dat zij — om 
te paren — den dieperen boezem opzoeken.
Van het groote aantal salamanders, dat gevangen is, heb ik slechts twee c?cf en een 2 
behoudcn. Den heer D. P. van Wijk te Bussum zal ik, voor zijn Herpeto-Geografischen Dienst, 
zoo uitgebreid mogelijke gegevens verstrekken.

PLANTEN VOOR HET TERRARIUM. I.
Gewone Thym, door H. M. C. Gerritsen. Den Haag. Met foto van den schrijver.

Wanneer wij ons terrarium gaan inrichten, dan staan wij voor een moeilijk problecm, n.l. 
welke planten moeten we gebruiken. Het is niet mijn bedoeling om U bepaalde planten ,,op 
te dringen", doch om in een serie artikeltjes U diverse in 't wild voorkomende planten aan 
te raden. Voor hen, die niet over een Flora beschikken, zal ik een overzicht geven vafi 
bijzonderheden zooals familie, soort, vindplaats, enz.

Laten wij beginnen met een sterk, decoratief plantje, de Gewone Thym, Thymus vuigaris. 
Oorspronkelijk een sierplant uit Zuid-Europa, is dit gewasje momenteel veel te vinden op 
zand-, duin- en heidegrond. De lichtgroene, langwerpige tot lijnvormige blaadjes staan prachtig 
bij een klein vijvertje of als omranding van een holletje. De Thym behoort tot de kleine 
heestertjes, heeft houtachtige Stengels en de blaadjes verspreiden een welriekenden geur. 
Daarbij komt, dat het plantje uitermate sterk is, zoodat groote terrarium-bewoners het niet 
licht zullen verwoesten. De bloempjes, welke lichtrood zijn, staan meestal tot hoofdjes 
vereenigd aan het einde der takjes en vertoonen zich omstreeks Mei—Juli. Thym behoort 
tot de Labiaten of Lipbloemigen. Wanneer het plantje te forsch wordt (het kan 15—30 cm 
hoog wordcn), kan het gemakkelijk gesnoeid worden, echter zullen dan de meeste bloemknopjes 
ten offer vallen aan de snoeischaar.
Mocht iemand bovenbeschreven plantje niet kunnen bemachtigen, dan kan schrijver dezes 
voor stekplantjes zorgen.
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EEN GESLAAGDE KWEEK MET DE RINGSLANG, 
door J. P. v. d. Werff, Rotterdam.

Hieronder volgt een verslag over de kweek van mijn ringslangen. Ik had in 't voorjaar 
van 1944 van een onzer leden 2 stel ringslangen ontvangen. De dieren waren goed gezond 
en kwamen uit de buurt van Hilversum. De lengte varieert van 75 tot 100 cm en de kleur 
is groenachtig grijs met zwarte vlekken. Een van de mannetjes is zecr donker, bij zwart af 
en met een heldergele halsring, terwijl 't andere mannetje wat lichter getint is. Ze zijn iets 
kleiner dan de wijfjes. Ik heb al herhaalde malen opgemerkt dat de mannetjes gele halsvlekken 
hebben, terwijl deze bij de wijfjes witter zijn.
Het terrarium waarin ze verblijf houden is vrij groot; n.l. 112 cm lang, 70 cm breed en 
ongeveer 100 cm hoog. De inrichting is als volgt: de bodemlaag bestaat uit zanderige 
veengrond welke naar achteren iets oploopt. Langs den geheelen achterwand loopt een 
soort wal, opgcbouwd uit boomstronken en zware takken en tusschen deze takken zijn de 
meeste openingen opgevuld met mos. Boven op is alles gevuld met zand en bladgrond en 
hierop groeien enkele stevige planten, zooals een jonge Robinia (..Acacia"), ‘n conifeertje 
en enkele pollen struikheide (Calluna). Het is te begrijpen dat de slangen profiteeren van 
de vele holten in dezen wal. In het midden van den bak bevindt zich een flink vijvertjc 
van een eenigszins ronden vorm, gemaakt van cement en met een doorsnede van plusminus 
50 cm en een diepte van ongeveer 8 cm. De bodem en zijkanten zijn mooi groen bealgd. 
Er omheen staat een pol stevige boschvarens. welke niet hooger wordt dan plusminus 15 cm. 
De verdere bodem is bedekt met kussentjesmos. Dit terrarium krijgt vrij veel zon. De 
slangen waren steeds goed te zien en hadden n geweldigen eetlust; ze werden gevoerd met 
bruine en groene kikvorschen. Ook de vervelling verliep normaal. Haar uitwerpselen werden 
geregeld uit den bak verwijderd met het plakje mos waarop het lag en dit werd vervangen 
door een nieuw plakje mos. zoodat dc bodem steeds zuiver bleef. Al gauw bemerkte ik dat 
het grootste wijfje steeds dikker werd en het andere wijfje niet, zoodat dit laatste blijkbaar 
nog niet volwassen was. Den 25en Juli ontdekte ik onder ’t mos een klit eieren van1, 12 
stuks en 2 kleinere, die los lagen. De anderen stonden meest rechtop en kleefden alien aan 
elkaar. De 2 losse eitjes bleken niet goed te zijn, ze waren slap en beschimmelden reeds 
na 2 dagen. Na 2 weken maakte ik een ei open om te zien of 't bevrucht was. Dit bleek 
wel het geval en er waren al een ruggestreng en een kopje in aanleg, evenals de. oocjen 
(2 zwarte vlekjes) te zien. Het gehecl was 4 cm lang. Den 21en Augustus heb ik 4 van
de 11 overige meegenomen naar de plantenkas in de Diergaarde (waar ik werkzaam ben)
om te zien of ze daar bij hoogere temperatuur eerder zouden uitkomen, want -de temperatuur 
bij mij thuis was plusminus 16 gr. C. en in de kas 20—28 gr. C. Er bleken er 2 van de 4
te beschimmelen. Ik had ze in een glazen pot met vochtig zand gedaan en bedekt met mos
en daarna het geheel gezet op den radiator van de centrale verwarming. Den 9den September 
zwollen de eitjes nog steeds: ze waren toen 6^2 week oud. Den 22en September begonnen 
de 2 eieren in de Diergaarde donkere plekjes te vertoonen en den 29en September waren 
zij aan het uitkomen. In elk ei zaten twee sneetjes van ongeveer 1 Yi cm lengte en ongeveer 
3 mm van elkaar en stak het slangenkopje naar buiten. Af en toe kwam het tongetje naar 
buiten en zoo bleven ze den geheelen dag. Als ik er hij kwam trokken ze het kopje weer 
terug. Den volgenden morgen waren ze uit het ei. Het eerste slangetje was 18 cm en het 
tweede 16 cm lang. De huid was eenigszins dof en ze zouden wel gauw vervellen. Deze 
eieren hadden 41 dagen in de Diergaarde gestaan en daarvoor 26 dagen thuis, dusi in 
't geheel duurde het uitkomen 67 dagen of ruim 9}4 week. Daar de eieren, die ik thuis had, 
vrij koud stonden — soms 14 gr. Celsius — heb ik deze toen ook meegenomen naar de 
Diergaarde. Den 5en October was daar de verwarming uitgegaan dcs nachts en toen was 
de temperatuur s morgens maar 11 gr. C. Toen de centrale weer in orde was liep de 
temperatuur op tot tusschen de 25 en 30 gr. C. De eitjes voelden nu zacht aan. 's Morgens 
op 9 October kwam er een slangetje uit en vertoonden 2 andere eieren 2 gleufjes in de 
schaal. Den lOen October waren alle overige eieren uitgekomen en bij het laatste eitje 
kon ik nog net het diertje er uit zien glijden. Er zat een zeer dun vliesje omheen, dat geheel 
afstroopte terwijl het beestje er uitkwam. Zoodoende bleef het slangetje droog. In de leege 
doppen zat n.l. nog een hoeveelheid eiwit. Bij de uitgekomen dieren waren er enkele met 
een gelige halsvlek. de andere meer wit. De hlatste 7 zijn precies na 11 weken uitgekomen: 
dit is zeer lang en ongeveer 3 weken later dan er gewoonlijk voor wordt opgegeven. De 
eieren hebben temperaturen gehad van 11 tot 30 gr. Celsius en als ik naga, dat er van de 
14 eitjes 2 niet goed waren bij het leggen en ik er zelf een heb opengemaakt. terwijl er van 
de overige 11 slechts 2 beschimmelden, dan vind ik een resultaat van 9 jongen toch vrij goed. 
Ik hoop, dat andere leden, welke ook met deze dieren willen kweeken, iets zullen hebben 
aan bovenstaande aanteekeningen. Een volgenden kcer hoop ik weer eens iets te vertellen 
over een anderen kweek, namelijk met den Kamsalamander.
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