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hoe veRzoRQen WIJ onze teRRARium-oieRen in 0e winteR? 
OOOR j , th. tec hoRst 

Telkenjare bereiken ons vele verzoeken — 
vooral van pasbegonnen terrariumhouders, 
— om inlichtingen over het verzorgen van 
hun dieren in de winter. 
„Moeten mijn dieren beslist een winter-
slaap houden?", vragen zij, „zo ja, hoe 
moet dat gebeuren?" 
Zo langzamerhand is wel komen vast te 
staan dat — willen wij onze terrarium-
dieren de meest natuurlijke verzorging 
verschaifen — wij hun gelegenheid moeten 
geven de natuurlijke drang tot wintersla-
pen uit te leven. Ons lid Dr. J. M. Lodewijks 
heeft ons reeds in zijn artikel „De Winter-
slaap van onze kruipende dieren" (zie 
jaargang 7, pagina's 9 t/m 11 van ons or-
gaan, bibliotheeknummer 183) laten weten 
„dat de winterslaap van onze koudbloedi-
ge dieren hen in de loop der eeuwen zo-
zeer heeit bei'nvloed, dat hun organisme 
zich daar lichamelijk en geestelijk geheel 
op heeft ingesteld" en deze bioloog kwam 
mede door de practijk tot de conclusie, dat 
een echte winterslaap steeds de beste 
resultaten geeft. 
Wij mogen dus gerust aannemen dat 't in-
derdaad het beste is reptielen en amphi-
bieen, die in de vrije natuur gewend zijn 
een winterslaap te doen, ook in gevangen-
schap zulk een winterslaap te doen onder-
gaan. 
In de volgende regels zullen wij ons dus 
alleen bezig houden met de beantwoording 
van de vraag: hoe verzorgen wij onze ter-
rariumdieren in de winter? 
Wij kunnen twee methoden volgen, die wij 
gemakshalve methode A en B zullen noe-
men. 
Methode A is de dieren in het terrarium 
doen overwinteren. 
Methode B is de dieren uit het terrarium 
vangen en laten overwinteren in een z.g. 
winterkist. 

Welke methode de beste resultaten geeft 
is niet te zeggen, want dit hangt van aller-
lei factoren af. Beide methoden hebben hun 
verstokte aanhangers. 
Methode A heeft natuurlijk het nadeel, dat 
wij in de periode dat de dieren slapen ook 
aan ons terrarium niets hebben en dat de 
beplanting vrijwel geheel te gronde gaat, 
behalve het wortelgestel. 
Deze methode kunnen wij toepassen bij 
alle soorten terraria, zowel de bakken die 
bij ons in huis staan, als die geplaatst op 
een balcon, op een waranda, onder een af-
dakje in de tuin, ja zelfs voor ons vaste 
buitenterrarium. 
Passen wij deze methode toe op ons ka-
merterrarium dan doen wij het eenvoudig-
ste de bak met inhoud en al te plaatsen in 
een onverwarmd, vorstvri) vertrek. Staat 
de bak toevallig in zo'n vertrek dan zijn 
we gauw klaar en wij volstaan met alles 
zo te laten als het is! 
Anders wordt het sjouwen naar een ander 
vertrek of naar de kelder, welke laatste 
wel de meest ideale opbergplaats is, mits 
natuurlijk vorstvrij en droog. 
Een andere manier is de laag aarde, die 
de bodemgrond van ons terrarium vormt, 
bedekken met een dikke laag droge dorre 
bladeren van beuk of eik, turfmolm, droge 
varens, of matig vochtiq veenmos (spagh-
num), zodat vijvertje, planten en verder 
alles onder deze isolerende laag wordt be-
dolven. Vrijwel zeker komen alle daarin 
weggekropen ferrariumdieren er in het vol-
gend voorjaar weer levend uit, zelfs bij 
streng'e winters. 
Voor terraria die buiten staan opgesteld, 
op de wijzen als hierboven genoemd, moet 
als extra voorzorg gezorgd worden voor 
een omwikkeling en afdekking van het 
terrarium met oude kleden, rietmatten of 
iets dergelijks. Bassins en vijvertjes heeft 
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men tevoren leeg laten lopen of leegge-
heveld. Wanneer als bedekking done bla-
deren worden gebruikt moet er op worden 
toegezien dat deze absoluut droog zijn 
terwijl bij gebruik van turfmolm er op moet 
worden gelet dat deze matig vochtig maar 
niet nat is, want anders treedt in hevige 
mate schimmelvorming op, met al de na-
righeid die hieraan vast zit. 
Bij openluchtterraria kan methode A ook 
worden toegepast maar ligt de zaak iets 
anders. Bij de bouw en inrichting daarvan 
hebben wij al rekening gehouden met een 
plek waar de dieren jaarlijks hun winter 
zullen doorbrengen. Bij het bouwen hebben 
wij op een gunstige plek, niet op het Noor-
den en uit de felle wind en liefst op het 
Zuid-Oosten, een flinke kuil gegraven, 
daarin een drainerende laag materiaal 
aangebracht bestaande uit enige takken-
bossen, daarop wat sintels, daarop weer 
wat dorre bladeren met wat turfmolm. 
Op deze plaats deponeren wij zo tegen 
de tijd dat de eerste nachtvorsten optreden 
een laag dorre bladeren en wij zien onze 
reptielen en amphibieen, voor zover deze 
laatste niet aan de modder van de vijver 
de voorkeur geven, naar deze plek trek-
ken, in de grond kruipen om in deze „win-
terkuil" de winter door te brengen. 
Een hoge grondwaterstand kan moeilijk-
heden veroorzaken, dus hieraan dient bij I 
het graven van de kuil ook aandacht be-
steed te worden. 
Heeft men in het openluchtterrarium een 
vijver, die diep is en een flinke dikke laag 
modder bevat, dan is deze de aangewezen 
winterslaapplaats voor vele amphibieen. 
Ze trekken er uit eigener beweging heen 
en zoeken hun winterkwartier op de bodem 
in de bagger, modder of aarde. 
Passen wij methode B toe dan zijn al die 
voorzorgsmaatregelen overbodig. De uit de 
terraria gevangen dieren worden in een 
z.g. winterkist geplaatst waarin ze moeten 
verblijven tot het aanstaande voorjaar. 
Het beste is een kist te nemen met dubbele 
wanden en voorzien van pootjes of klossen, 
muizen- en rattenvrij, welke wordt ge-
plaatst in een onverwarmd, vorstvrij ver-
trek waarbij we weer de voorkeur geven 
aan een donkere, droge, koele en vorst-
vrije kelder. 
Eens per maand wordt zo'n kist gecon-
troleerd, waarbij speciaal wordt gelet of 
er geen dode dieren in aanwezig zijn. Wij 
merken zo iets al direct aan de kwalijk 
riekende geur of muffe reuk die ons bij 
het openen tegenslaat, en meestal hebben 
zich de dieren die sterven gaan naar de 
oppervlakte van de vulling begeven. 
Word! de vulling, die weer kan bestaan 
uit dezelfde materialen als hierboven op-
gesomd, ietwat te droog dan bestuiven of 
besproeien wij deze bij de maandelijkse 
controle. Niet gieten want dan wordt de 
boel te nat. Komen er op zeer zoele win-

terdagen enkele dieren naar boven en ge 
hebt nog wat voor ze te eten, probeert dan 
gerust ze wat te voederen. Vreten ze het 
op, best, doen ze het niet, ook goed. 
Dan nog enkele wenken. 
Watersalamanders, die het gehele voor-
jaar, zomer en najaar in het aquarium zijn 
gehouden, verwijderen wij 66k hieruit en 
deponeren ze in een winterkistje. Het is 
niet absoluut noodzakelijk maar wel veel 
beter. In het volgend voorjaar zijn de die-
ren beslist geschikt voor de voortplanting 
terwijl ze een veel fraaier bronstkleed le 
zien zullen geven. Watersalamanders, die 
wij het gehele jaar door in het water laten, 
zullen in het komende voorjaar vaak on-
vruchtbaar blijken te zijn, de kam bij de 
mannetjes ontwikkelt zich minder mooi en 
de parelmoerkleurige strepen op de staart 
worden vaak minder intens. 
Grote exemplaren van de Europese moe-
rasschildpad (Emys orbicularis) laten wij 
overwinteren in de tuinvijver, die dan vol-
doende diep moet zijn en voorzien van een 
dikke laag modder, zodat deze reptielen 
zelfs bij flinke vorst vorstvrij zitten. 
Grote Griekse ol Moorse landschildpadden, 
die de hele zomer in onze tuin hebben ge-
leefd, kan men overwinteren in een flinke 
hoop afval achter in de tuin, bedekt met 
een laag dorre bladeren en zo nodig af-
gedekt met een rieten mat of een oud 
kleed. 
Meestal begeven zich de schildpadden uit 
eigen beweging naar zo'n winterkwar-
tier, maar mochten ze dat onverhoopt niet 
doen, dan zetten we ze er op en dan gra-
ven ze zich wel zelf in als de koude haar 
intrede doet. 
Tuinschildpadden kan men ook overwinte-
ren door ze eenvoudig te deponeren in een 
of ander kistje zonder deksel, met wat 
turfmolm of. stro er in, droog zand gaat 
ook, dat op een vorstvrije, droge plaats 
wordt gezet. Voor dit doel is de kelder ook 
weer de beste gelegenheid. 
Dan nog een waarschuwing. Zorgt er voor-
al voor dat uw dieren geen kou vatten 
want dit leidt onherroepelijk tot longont-
stekingen met als gevolg veelal de dood. 
Vaak gebeurt het namelijk dat op zoele 
Januari- of Februaridagen, vooral a ls .me-
thode A wordt toegepast, de dieren door 
het warme voorjaarszonnetje gewekt naar 
boven komen en te vroeg ontwaken uit de 
winterslaap. Eenmaal te voorschijn geko-
men willen ze bij later weer invallende 
koude en vorst niet meer wegkruipen en 
het kwaad is geschied! 
Wanneer men zijn dieren laat overwinte-
ren volgens methode B heeft men hiervan 
practisch geen last. 
Tenslotte nog een woordje over onze sub-
trcpische reptielen. Wat moeten we daar-
mede beginnen? 
Nu, als algemene stelregel kunnen wij wel 
cannemen, dat als het oorspronkelijk be-

90 



woners zijn van gebieden waar ze in de 
vrije natuur een winterslaap plegen te 
doen, we ze gelegenheid moeten geven dit 
in gevangenschap eveneens te doen. In 
het bijzonder zullen dit dieren zijn uit de 
balkanlanden en sommige gedeelten van 
het Iberisch schiereiland, waar het in de 
winter intens koud kan zijn en temperaturen 
van vele graden onder nul kunnen voor-
komen. 
Bezit men vertegenwoordigers uit streken 
waar mildere klimaten heersen, b.v. som-
mige streken aan de Middellandse Zee, het 
nabije Oosten enz., dus waar het des win-
ters als regel niet vriest en het kwik om 
en nabij het nulpunt blijft staan, dan be-
handele men dergelijke reptielen dienover-
eenkomstig en laat hen een winterrust van 
ca. 2/2 maand ondergaan, door gedurende 
de periode einde November tot midden 

Februari de temperatuur in het terrarium 
te laten zakken tot enkele graden boven 
nul. Dergelijke reptielen krijgen dan de 
nodige rust om in het komende voorjaar 
met des te meer levendigheid hun parings-
drift te kunnen uitleven. Krijgen zij deze 
rust niet, doordat de temperatuur steeds te 
hoog is gebleven, dan zal dit zeer nadelig 
zijn voor hun voortplanting en het kweken 
met zulke dieren zal dan vermoedelijk 
geen succes opleveren. 
Terrariumhouders, over enkele weken is 
het weer zover dot we moeten zorgen voor 
de winterslaap van de aan onze zorgen 
toevertrouwde dieren, voedert ze in Sep-
tember en October voor zover mogelijk 
overvloedig en gevarieerd, neemt mi reeds 
maatregelen voor de winter, dan kunt U 
met een gerust gemoed de winter ingaan. 

commentAAR op het aRtikel 
„mijn sUnqenteRRARium op JAVA" 

OOOR W. Q. van onen, ben h<u\q 
(zie het artikel op pagina 72, nummer 9 van deze jaargang) 

Ons lid de heer W. G. van Oljen, die geacht mag 
worden als een speciale kenner van de herpeto-
fauna In Indonesifi — mede door het felt dat hij 
er jaren heeft gewoond — was zo vrlendelljk op 
het artikel van ons lid Munnlg Schmidt een kort 
naschrlft te leveren, waarblj wij de speciale aan-
dacht vestigen op de verklarlng van het ver-
schijnsel van de hellokataplexle. Wij zijn hem 
voor zijn medewerking zeer erkentelijk. 

Genoemde Indische slangen zijn in het 
verleden meermalen met goed gevolg ge-
importeerd. Hoogstwaarschijnlijk zijn de 
meeste mislukkingen bij een transport van 
slangen te danken aan het feit dat men de 
dieren geen of onvoldoende mogelijkheid 
biedt tot drinken. Slangen kunnen, zoals 
bekend, geruime tijd zonder voedsel, mits 
zij echter in de gelegenheid worden ge-
steld regelmatig hun dorst te lessen. Hier-
aan ontbreekt het vaak bij transporter 
Lachesis (Trimeresurus) gramineus is een 
fraai dier. Een verwante soort (T. wagleri) 
komt o.a. op Sumatra voor; het volksgeloof 
wil dat deze slang door vogels wordt ge-
voederd en dit geloof is ongetwijfeld ont-
staan door de ..zittende" levenswijze van 
deze slang en doordat nagenoeg niemand 
dit dier ooit heeft zien eten. De nachtelijke 
levenswijze van deze slang is waarschijn-
lijk de oorzaak van een belangwekkende 
bijzonderheid. Deze slang geldt namelijk 
ondanks zijn giftigheid als zeer „goedaar-
dig". Inderdaad is hij het tegendeel van 

bijtlustig en ongelukken komen dan ook 
hoogst zelden voor. De bevolking, die hier-
van goed op de hoogte is, gaat dan ook 
uiterst zorgeloos met dit dier om en het 
komt voor dat men hem in de handen ziet 
van kinderen die ermee spelen. Wat is nu 
de oorzaak van deze ,,goedmoedigheid"? 
Ik ben ervan overtuigd dat wij de oor-
sprong moeten zoeken in het verschijnsel 
der z.g. heliokataplexie (verstarring door 
de inwerking van daglicht). 
Dit verschijnsel doet zich bij vrij veel slan-
gen van verschillende soort voor en be-
staat hierin dat onder inwerking van het 
daglicht het psychisch bijtvermogen en 
zelfs alle activiteit in het algemeen wordt 
lamgelegd. Bij boomslangen als de Trime-
resurus-soorten is dit niet zo opvallend, wel 
echter bij slangen als de zeer vergiftige 
Bungarus-soorten, die, wanneer het dag-
licht hen verrast voor zij hun hoi bereikt 
hebben, op de vreemdste plaatsen blijven 
liggen en zo meestal het leven erbij in-
schieten, daar ze zeer opvallend gekleurd 
zijn. 
Bij de Trimeresurus-soorten zal zich onge-
twijfeld dezelfde verstarring bij daglicht 
voordoen, die het mogelijk maakt dit dier 
zorgeloos te hanteren en het van de tak 
waaromheen het zich heeft gestrengeld los 
te maken, zonder dat de bijtreflex wordt 
opgewekt. 

DRINGEND VERZOEK! BETAALT IN SEPTEMBER UW CONTRIBUTIE AD / 9,50 VOOR EEN HEEL 
JAAR OF / 4,75 VOOR EEN HALF JAAR, DOOR HET BEDRAG TE STORTEN OP POSTREKENING 
461084 TEN NAME VAN: PENNINGMEESTER ..LACERTA", ROTTERDAM. 
VOOR 1 OCTOBER BETALEN BETEKENT VOOR U : INCASSOKOSTEN SPAREN EN VOOR DE VER-
ENIGING: DIRECTE BESCHIKKING OVER VOLDOENDE CONTANTEN! 
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A. VRAAG EN AANBOD, 
Q^S^ RUILRUBRIEK 

, A V/j Mededelingcn worden gratis 
0 ggJvZ) opgenomen. Zij moeten uiter-
J ^ " V \ ''Jk de lOe van de maand in het 

n P s \ bezit zijn van de redacteur! 

Twee Engelse herpetologen Mr A. Wilson-Smith, 
5G Hillsborough Road, Glenhills, Blaby (Leices-
tershire) en 
Mr M. Mason, 30 High Street, Cleethorpes (Lines.) 
in Engeland vragen ,,members who would like to 
correspond with a British herpetologlst with a 
view to exchanging animals or experiences". 
Leden van ..Lacerta" knoopt vooral buitenlandse 
contacten aan; het kan voor uzelf en en >roor nw 
vereniging van groot nut zijn. 
Ons lid Th. N. Homan, Corn. Springerstraat 3 II, 
Amsterdam-Zuid, vraagt wle hem kan helpen aan 
een marmersalamander man in rull voor een 
ribbensalamander vrouw. Wenst ook hazel-
wormen. 
Ons lid W. Kohlcr, Lljsterbeslaan 6, Rotterdam 
Noord bledt aan: 
1 volwassen marmersalamander man, 4 jonge mar-
mersalamanders (van '48 en '49), 2 Oostenrljkse 
kamsalamanders, beide vrouwtjes, 5 jonge Spaan-
se ribbensalamanders (van 1950), 2 roodbuiklge 
vuurpadjes, 4 rugstreeppadden en 8 Jonge gestip-
pelde schijftongkikvorsen (van '49, ca. 2—5 cm), 
dit alles te koop of in rull voor Amerikaanse slet-
schlldpadden. Alle dieren in goede staat en kern-
gezond. 
Ons lid A. P. Schlebaum, Bunsenstraat 38, Am-
sterdam Oost vraagt wle hem kan helpen aan 
1 of 2 paartjes boomkikvorsen en 1 kleine moe-
rasschlldpad. 
Ons voormalig Ud B. A. van der Plaat, Sarphat.-
straat 93 HJ, Amsterdam, heeft enkele volwassen 
Xenopus laevls (Afrikaanse klauwklkvorsen) gratis 
beschlkbaar voor afhalers, mits deze een prima 
verzorging gegarandeerd wordt. 
Ons lid H. L. de Koningh, Cornells Evertsenstrast 
19. Utrecht offreert tegen hoogste bod het antl-
quarische werkje „Der Frosch" (1908) van Dr Fr. 
Hempelmann. 
Van ons lid Erich Sochurek te Weenen (Oosten-
rljk) verwachten wij een zending amphibieen 
waaronder knoflookpadden, Groene padden, rood-
buiklge vuurpadden, vuursalamanders en nog 
enige ..Weense specialiteiten". 
Men kan bestellingen plaatsen — voorlopig nog 
zonder enige verbintenls — bij onze Importdienst, 
R. van Iersel, De la Reijweg 138, Den Haag. 
Wanneer postzegel voor antwoord wordt bijge-
voegd ontvangt men bij aankomst prijsopgave 
en verdere bljzonderheden. 
Ons lid K. Delleman, Pleter Borstraat 28, 's-Her-
togenbosch, bledt te koop aan 1 Gladde slang, 
gevangen omgeving Roermond, ad / 1,—, welk 
bedrag ten gunste komt van de verenlgingskas. 
Vraagt ter overname dieren, geschikt voor zijn 
oerwoudterrarium. 
Ons lid M. Voorbach, Schaarsbergenstraat 140, 
's-Gravenhage, heeft overcompleet: l grote zwarte 
axolotl (man, pl.m. 23 cm lang!), prijs / 1,—; 
1 ribbensalamander (man, pl.m. 22 cm lang!), 
prijs / 2,—. 
Vraagt voorts in rull voor een knoflookpad of 
vroedmeesterpad een jonge Groene pad (bufo 
vlridls). 
Complete Jaargangen 6 en 7 te koop 
Voor nieuwe leden en andere belangstellenden zijn 
nog enkele complete jaargangen 6 en 7 beschlkbaar 
a / 5,— plus/0,10 porti. Alleen te bestellen door het 
storten van /5.10 op Postrekening 310551 ten name 
van A. T. Reijst, Koog aan de Zaan. 

de BaLts van de 
kleine wateRSALAmandeR 

Toevalligerwijze wellicht verschenen direct na 
elkaar twee zeer goed gefundeerde, hoogst leerzame 
artikelen over de baits van de kleine watersala-
mander. 
Het eerste lazen wij in „Amoeba", het blad van 
de Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie, van de 
hand van Jan Rooth en het tweede troffen wij 
aan In „De Levende Natuur" en was geschreven 
door J. G. Marquenne. 
Beide artikelen zijn zeer goed gel'llustreerd en 
wij bevelen beide opstellen aan in de belang-
stelling van de salamandervrienden In onze ver-
eniglng. 
De bladen kunt u ter leen vragen bij de biblio-
thecaris. Het zijn ..Amoeba", No. 6 van Junl 1950 
en ,,De Levende Natuur", No. 8 van Augustus 1950. 

van de BiBliothecaiRis 
INBINDEN 8e JAARGANG 
Onze bibliothecaris belast zich — zoals vorige 
Jaren — met het doen inblnden van de 8e jaar-
gang In dezelfde uitvoerlng als die van 1949. met 
zwart Unnen rug, dubbel genaaid en met binnen-
rug. voorzien op de rugzijde met de aandulding 
..LACERTA VTtl" in goudopdruk, prijs slechts 
/ 3,—, inbegrepen franco terugzenden. 
Jaargangen moeten worden gezonden, volledig 
gefrankeerd en behoorlijk verpakt aan onze 
bibliothecaris 

de heer A. T. Reijst, Hoogstraat 47, 
Koog aan de Zaan 

onder gelijktijdige storting van / 3,— per Jaargang 
op zijn postrekening 310551. 
1 October gaat alles naar de binder. 
Ook bestaat er gelegenheid meer dan een Jaar-
gang in 6eh band te doen Inblnden, waarbij de 
prijs lets hoger komt te liggen. Leden, die dus 
meer dan een Jaargang in ten band gebonden 
wensen, gelleven met de bibliothecaris overleg te 
plegen. 
Van Jaargangen 6 en 7 zijn nog enige complete 
sets te koop a / 5.10 franco huis, ongebonden. 
Betallng op het hierboven genoemde glronummer. 

Besluit 8e jaaRQAnc 
Als dlt nummer in uw bezit Is betekent dit dat 
er al weer 92 paglna's met lectuur over herpetolo-
gie, terrarlumkunde en wat daarmee verband 
houdt aan de reeds verschenen 7 jaargangen zijn 
toegevoegd. 
Als U ze straks keurig netjes hebt laten inblnden. 
die 12 nummers van deze jaargang, en het boek-
werkje wordt nog eens nagebladerd dan zult U 
ervaren welk een waardevol bezit zulk een Inge-
bonden jaargang voor de serieuze en leerglerige 
terrariumhouder en herpetoloog betekent. De vele 
goede en dikwijls zeldzame foto's, do duldelijke 
tekeningen en de gedegen bijdragen van onze 
leden en andere medewerkers laten wij dan weer 
de revue passeren en dan pas beseffen wij hoe 
prettlg het Is zulk een vereniging als ruggesteun 
voor onze Iiefhebberij en studle te bezitten. 
De 8e Jaargang kwam tot stand In moeilijke om-
standigheden maar nu het laatste nummer er Is 
zijn we er des te trotser op, en wij nemen ons 
voor er voor te zorgen dat ook de 9e Jaargang 
volledig kan verschijnen door tljdig en vlot onze 
contributie te betalen en de redactle te voorzien 
van veel en goede copy. 
Laat uw oude nummers niet slingeren, vervanging 
is later niet meer mogelijk. 
Voor weinig geld kunt U de 12 nummers prachtig 
laten Inblnden. 

Index 8e jaargang 
wordt in dit nummer bijgevoegd 
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