
Lacerta 
15e Jaargang No. 9 
Juni 1957 
Verschl)nt maandelllts 

G e i l l u s t r e e r d o r g a a n gewijd aan de Kennis 
der Kruipende Dieren (Herpetologie) en Terrarium-
kunde 

Uitgave van de Nederlandse Vereniging 
voor Herpetologie en Terrariumkunde ,,Lacerta" 

Adres redact ie : L. C. M . Wijffels, 
Postrekening 461084 Baselaarsstraat 10, ' s-Hertogenbosch 
De jaargang loopt van October 1956 tot en met September 1957. Leden ontvangen het orgaan gratis. Losse 
abonnementen worden niet aangenomen. Lidmaatschap: i 9.50 per verenigingsjaar 

Penningmeester: E. J. Bouhuijs, Ceintuurbaan 130, Deventer. 
Vertegenwoordiger voor Belgie (Representant pour la Belgique): Fr. Lepeer, Rue des Champs 3, Tournai (Doornlk) 

Secretariaat en Administratle: H. A. L. Menne, Leeuweriklaan 23, Tel. 395254, 's-Gravenhage 

HET BUITENTERRARIUM 
Het buitenterrarium mag zich in een steeds toe-
nemende belangstelling verheugen. De verzor-
ging van kruipende dieren in de open lucht 
levert zeer goede resultaten op. Wij menen er 

goed aan te doen in dit nummer de aandacht 
speciaal te wijden aan deze vorm van beocfening 
der terrariumkunde. 

Het buitenterrarium van ons lid F. A. Jansen te Den Haag. De bak is beplant met jeneverbes (Juniperus 
communis), kruipwilgje (Salix repcns), eik {Ouercus roburj, berk (Betula papyracca), tijsterbes (Sorbus 
c.ucuparia), heide fCalluna vulgaris en Erica tetralix), parnassia (Parnassia palustris, bloeicnd), brem 
(Sarothamnus vulgaris), vlasleeuwenbekje {Linoria vulgaris), pijpestrootje fMalinia cocrulea), buntgras [Wcin-
gartncria cancscens) en veldbies ILii7.ula pulosa). In het terrarium werden duinhagedisscn en rugslreep-
padden gehouden. 

Foto: J . Th. tcr Horst. 
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Een nieuwe ledendienst! 

Uitwisselingscentrum voor Inheemse planten 
Speerstraat 41, Amsterdam 

Van ons lid, de heer H. W . E. van Bruggen, 
is het initiatief uitgegaan tot de oprichting van 
een nieuwe ledendienst, welke zich zal belas-
ten met de uitwisseling van inheemse planten 
met medewerking van en ten gcrieve van de 
bezitters van een buitenterrarium. Voor vele 
van deze terrariumhouders is het vaak tamelijk 
moeilijk om aan goed plantenmateriaal te komen, 
terwijl anderen over een keur van planten be-
schikken en veelal daarvan graag wat willen 
afstaan. Een uitwisselingscentrum zal derhalve 
in onze vereniging zeer gocd werk kunnen doen. 
Het is ons een genoegen hierbij mede te delen, 
dat wij in de heer Van Bruggen ook een des-
kundige gevonden hebben, die in dit opzicht 
zijn mcdeleden een dienst wil bewijzen. Daar-
naast heeft zich de heer J. Landwehr bereid 
vcrklaard medewerking te verlenen, medewer-
king in een vorm, die onze vcrwachtingen zeer 
heeft overtroffen. 
In principe is het de bedoeling om de planten 
die het ene lid wil afstaan via het uitwisselings-
centrum door te geven aan het lid dat er om 
vraagt, waarbij noch door het centrum, noch 
door de aanvrager voor de planten wordt be-
taald. De door dc heer Landwehr aangeboden 
hulp maakt het mogelijk een collcctie planten 
voor het centrum beschikbaar te houden en 
bepaalde soorten naar de behoefte van de 
leden tc vermenigvuldigen. 
Om nu een voldoende gevarieerde verzame-
ling planten te krijgen is de medewerking van 
de leden die deze kunnen verschaffen onont-
bcerlijk. Velen hebben voor ons doel zeer ge-
schikte soorten in hun terrarium of kunnen ze 
gcmakkelijk uit de vrije natuur bctrekken. Ge-
vraagd wordt van dit materiaal een namenlijstje 
te zenden aan dc heer Van Bruggen, opdat van 
hetgeen in de thans reeds ter beschikking staan-
de collectic ontbreckt, enige exemplaren voor 
het centrum kunnen worden opgcvraagd. Men 
wordt evenwel dringend verzocht nu nog geen 
planten tc sturen. Het is immcrs niet verant-
woord om betrekkelijk zeldzame soorten te 
laten zenden uit gedeelten van ons land waar 
ze beschcrmd dienen te worden. Iedere aan-
bieding van planten zal daarom eerst terdege 
op aanvaardbaarheid moeten worden gecon-
trolccrd: pas daarna kan van de gcboden hulp 

Een ernstig voorval 

Onlangs kwamen in Zuid-Limburg, bij het schoon-
maken van een sloot, een groot aantat Vuursalaman-
ders (S. salamandra), die aan de rand van deze sloot 
hun winterslaap hielden, voor de dag. 

gcbruik worden gemaakt. En dat zullen wij dan 
ook heel graag doen! 
Intussen kunnen zij die planten voor hun buiten-
terrarium willen hebben hun wensen kenbaar 
maken. Zoekt men voor een gedeelte van het 
terrarium een geschikte beplanting of zou men 
graag advies op dit gebied willen inwinnen. 
dan kunt u zich ook tot het centrum richten met 
mededelingen over de maten, de ligging en de 
inrichting van het terarium of het gedeelte 
ervan. Men zal u gaarne een suggestie tot be-
planting voorleggen. 
Ter bestrijding van de onvermijdelijk te maken 
onkosten wordt men verzocht bij iedere aan-
vrage om planten een bedrag van / 0,50 in 
postzegels van 10 ct in te sluiten. Zodra enige 
ervaring met deze dienst is opgedaan, zal dit 
bedrag worden herzien en tot een minimum 
bepcrkt. De planten die via het centrum worden 
verstrekt zijn uitsluitend voor beplanting van 
buitentcrraria bestemd; er zullen ten hoogste 
drie exemplaren van iedere soort worden af-
gegeven. Voor de planten zelf zal geen ver-
goeding worden gevraagd. De kosten van het 
transport komen ten laste van dc aanvrager; de 
verzending heeft plaats als ongefrankcerd post-
pakket. Deze ledendienst houdt zich uitsluitend 
bezig met inheemse, botanische planten, derhalve 
niet met gekweckte vormen, 
Het uitwisselingscentrum staat onder leiding van 
de heer H. W . E. van Bruggen en is gevestigd 
te Amsterdam. Speerstraat 4 I. Correspondence 
betreffende het centrum gelieve men uitsluitend 
te richten aan dit adres, waar men uw aanbie-
ding gaarne tegemoet ziet en waar dc aanvragen 
om planten kunnen worden gcdaan (deze laatste 
dus vergezeld van de vijf postzegels van 10 ct.). 
Inlichtingen en adviezen worden gaarne ver-
strekt, mits bij de brieven een postzcgel voor 
antwoord wordt ingesloten. 
Door dc grote verenigingszin van twee leden 
van Lacerta kan nu aan de diensten die onze 
leden bij de bcoefening van hun liefhebberij 
behulpzaam zijn, een nieuwe worden toegevoegd, 
die niet minder dan de andere er op gcricht is 
daadwerkelijk en direct te helpen. Wij vertrou-
wen dat de belangeloze activiteit van dc heren 
Van Bruggen en Landwehr in onze vereniging 
de waardering zal vinden die haar toekomt! 

De hierbij aanwezige werklieden wisten niet beter te 
doen dan deze zeldzame, in hun ogen zeer giftige 
en gevaarlijke dieren, dood te staan. 
Voorwaar een treurig feit, dat plaatsvond in het 
midden van onze ,,verlichte" twintigste eeuw, en 
dat een slag voor de Nederlandse herpetofauna be-
lekent. Het is n.l. bekend dat de Vuursalamanders van 
een bepaalde biotoop vaak in grolen getale een-
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H. W. E. van Bruggen, Amsterdam 

Planter, voor het buitenterrarium 
1. Penningkruid, Lysimachia nummularia L i n n e 

Penningkruid is een kruipende moerasplant met 
tegenoverstaande, bijna circelronde bladeren die 
tot twee centimeter lang kunnen worden. De 
bladeren zijn zittend of kort gesteeld. De bloe-
men zijn ongeveer twee centimeter groot en ge-

plaatst op een meestal zeer korte steel. De 
mecldraden zijn aan de voet vergroeid. De 
kruipende Stengel vormt wortels aan alle kno-
pen. 
Lysimachia nummularia wordt aangetroffen in 
het oostelijk gedeelte van Noord-Amerika, over 
vrijwel geheel Europa en in Japan. De plant 
groeit in vochtige weilanden, langs slootkanten 
en in moerassen. Vrij regelmatig wordt de plant 
ook in het water gevonden. 
Te verzorgen is er aan deze mooie terrarium-
en aquariumplant niet veel. Ze neemt met elke 
grondsoort genoegen en stelt slechts een eis: 
vrij veel vocht. Willen we van de mooie bloe-
men genieten, dan moeten we zorgen dat het 
penningkruid op een zonnige plaats staat. 
De kruipende grociwijze maakt het penning-

zelfde winterkwartier betrekken, zodat een totale 
vernietiging van een dergelijke aggregatie een ernstige 
terugslag op de populatie van de betreffende biotoop 
kan veroorzaken. Temeer daar de Vuursatamander 
in Nederland reeds zeer schaars is vertegenwoordigd. 
Het bovenstaande toont aan hoe dringend nodig een 
goede voorlichting en het bestaan van wettelijke 
bepalingen zijn. 

kruid voor het vochtige terrarium uitermate 
geschikt, waar we haar bij voorbeeld op de 
voorgrond kunnen plaatsen. Langzamerhand 
zal ze met haar Stengels de hele bodem be-
dekken. zodat we een fraaie gesloten deken 

krijgen van mooie groene bladeren. Een voor-
deel van deze plant is haar stevigheid; ze raakt 
niet licht beschadigd en het kan beslist geen 
kwaad als cr eens een dikke pad bovenop gaat 
zitten. 
Ook voor de vijver is Lysimachia nummularia 
wel geschikt, maar er zijn naar mijn mening wel 
andere soorten, die hiervoor eerder in aanmer-
king komen: Ludwigia palustris bij voorbeeld, 
die een volgende keer behandeld zal worden. 
Het is gelukt om van Lysimachia nummularia 
varieteiten te kweken met bijzonder fraai ge-
kleurde bloemen, die echter in de regel voor 
ons niet zo aantrekkelijk zijn, omdat voor ons 
terrarium de oorspronkelijke vorm meestal de 
mooiste zal zijn. Bovendien kunnen we die 
overal in de vrije natuur vinden. 

Onze vereniging heeft direct de overheid van het 
gebeurde in kennis gesteld en de nodige stappen 
bij de bevoegde autoriteiten genomen. Laten we hopen 
dat gebeurtenissen, als de beschrevene, in de toe-
komst voorkomen kunnen worden. 

van OYEN 

m 

Penningkruid, Lysimachia nummularia, bloei wijze. 
Foto: Kees Hana. 
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J. Landwehr, Amstelveen 

Planten voor het buitenterrarium 

Hieronder vindt u een lijst van planten welke over het algemeen zeer geschikt zijn voor het terra-
rium in de open lucht. Achter de aanduiding van de hoogte der soorten is door middel van 
kruisjes aangegeven of de planten een zonnige dan wel beschaduwde standplaats moet hebben, 
zij zodevormend of kruipend zijn en tenslotte of zij voor moerasplanting gebruikt kunnen worden. 

Wetensch. naam: 
Osmunda regalis 
Dryopteris thelyptcris 
Dryopteris filix 
Dryopteris cristata 
Dryopteris austriaca 
Athyrium filix femina 
Blechnum spicant 
Polypodium vulgare 
Polygonum bistorta 
Silene nutans 
Dianthus deltoides 
Sagina procumbeus 
Caltha palustris 
Aguilegia vulgaris 
Corydalis lutca 
Helianthemum nummularium 
Drosera rotundifolia 
Viola odorata 
Viola riviniana 
Viola lutea multicaulis 
Hypericum maculatum 
Sedum thelephium 
Sedum album 
Sedum bolonicuse 
Saxifraga granulata 
Chrysoplenium alternifolium 
Parnassia palustris 
Fragaria vesca 
Geum rivale 
Poterium officinalis 
Poterium minor 
Agrimonia eupatoria 
Onouis spinosa 
Anthyllus vulneraria 
Lythrum salicaria 
Circaea lutctiana 
Oxalis acetosella 
Sanicula europca 
Primula veris 
Primula elatior 
Primula vulgaris 
Lysimachia nummularia 
Lysimachia nemorum 
Vaxinium vitis idaca 
Calluna vulgaris 
Erica tetralix 
Veronica beccapunga 
Thymus serphyllum 
Driganum vulgare 
Glechoma haderacea 

Ncderl. naam hoogte 
koningsvaren 
moerasvaren 
mannetjesvaren 
kamvaren 
stekelvaren 

wijfjesvaren 
dubbelloof 
eikvaren 
adderwortel 
nachtsilene 
leideanjer 
liggende vetmuur 
dotterbloem 
akelei 
gele halmbloem 
zonneroosje 
zonnedauw 
maarts viooltje 
rivin's viooltje 
zinkviooltje 
kantig hertshooi 
hemelsleutel 
wit vetkruid 
zacht vetkruid 
knolsteenbreele 

parnassia 
bosaardbei 
knikkend nagelkruid 
grote pimpernel 
kleine pimpernel 
agrimonie 
kattendoorn 
wondklaver 
kattestaart 
heksenkruid 
witte klaverruring 
keclkruid 
gewone sleutelbloem 
slanke sleutelbloem 
stengelloze sleutelbloem 
penningkruid 
boswederik 
rode bosbes 
struikheide 
dopheide 
beekpunge 
wilde thijm 
wilde marjolein 
hondsdraf 

in cm. 
80 
40 
80 
50 
70 
60 
40 
30 
50 
40 
15 
5 

20 
50 
20 
10 
5 
5 

10 
10 
60 
60 

5 
5 

20 
10 
5 

10 
20 
60 
30 
60 
40 
15 
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40 

5 
20 
20 
15 
20 

5 
5 

20 
40 
30 
15 
5 

40 
10 

I 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

II 
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X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

III IV 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

-

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X X 
X 

X 
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Wctensch. naam: 
Prunella vulgaris 
Lamium galeobdolon 
Lamium maculatum 
Salvia verticillata 
Salvia pratensis 
Tenerium scorodonia 
Ajuga reptans 
Vinca minor 
Asperula odorata 
Adoxa moschatellina 
Valeriana dioica 
Succisa pratensis 
Scabiosa columbaria 
Phytcuma nigrum 
Campanula rapunculoidcs 
Campanula trachelium 
Campanula rhomboidalis 
Campanula rotundifolia 
Pulicaria dystenterica 
Achillea millafolium 
Chrysanthemum leucanthemum 
Cirsum dissectum 
Centaureum pratensis 
Sagittaria sagittifolia 
Butomusum umbellatus 
Elodea canadensis 
Triglochin palustris 
Allium ursinum 
Allium schoenoprasum 
Ornithogalum umbellatum 
Maianthemum bifolium 
Briza media 
Melica uniflora 
Acorus calamus 
Calla palustris 

Nederl. naam: 
brunel 
gele dovenetel 
gevlekte dovenetel 
kranssalie 
veldsalie 
valse salie 
zenegroen 
maagdcpalm 
Iievevrouwebedstroo 
muskuskruid 
kleine valeriaan 
blauwe knoop 
duifkruid 
zwarte rapunzel 
akkerklokje 
ruig klokje 

grasklokje 
heelblaadjc 
duizendblad 
margriet 
spaanse ruiter 
knoopkruid 
pijlkruid 
zwanenbloem 
waterpest 
moeraszoutgras 
daslook 
bieslook 
vogelmelk 
dalkruid 
trilgras 
cenbloemig parelgras 
kalmoes 
slangenwortel 

hoogte in cm, 

15 
20 
25 
20 
50 
40 
10 
20 
10 
5 

10 
30 
30 
30 
60 
70 
30 
15 
50 
40 
30 
60 
40 
40 
60 

30 
30 
20 
15 
15 
30 
40 
60 
20 
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X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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X 
X 
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X 
X 
X 
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X 
X 
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X 
X 

II 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

III 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

IV 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

I = zonnige standplaats 
II = beschaduwde standplaats 

III == zodevormend of kruipend gewas 
IV = water- of moerasplant 

J. Landwehr, Amstelveen: 

Opmerkingen betreffende de bouw 
van een buitenterrarium 

Al verscheidene malen zijn in dit tijdschrift bui-
tenterraria besproken en afgebeeld, en terecht, 
want het terrarium in de open lucht biedt mogc-
lijkheden, waaraan bij een kamerterrarium niet 
te denken valt. Bij de constructie van zo'n ,,bak" 
doen zich echter speciale moeilijkhcden voor, 
waaraan ik hieronder de aandacht wil schenken. 

Zo zal het in vele gevallen nodig zijn, ook een 
bodemafsluiting te maken, om te verhinderen dat 
mollen in het terrarium zullen komen. Een der-
gelijke vloer moet echter zeer poreus zijn opdat 
het overtollige regenwater zal kunnen wegzak-
ken. De afsluiting kan daarom zeer geschikt 
gemaakt worden uit een mengsel van sintels, 
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zand en cement, dat in dc vorm van vrij droge, 
bijna brokkelige specie in het terrarium wordt 
aangebracht en vastgestampt. 
De wanden moeten steeds zeer glad zijn. Het is 
mogelijk om zelf betonplaten tc maken van een 
meter breed en twee meter lang. Hiertoc maakt 
men van twee centimeter dikke latten een mal. 

die zuiver haaks is. Deze mal wordt gelegd op 
een vlnkke, met kranten bedekte vloer en in de 
vorm wordt een laag beton gestort (samenstel-
ling: een deel cement op drie delen grof rivier-
zand) ter dikte van een centimeter. O p deze 
bctonlaag komt een passend stuk stcengaas, dat 
in de specie wordt gedrukt. Daarna de mal vol-
storten. inslaan met een plankje en met een lat 
op maldikte glad afstrtjken. Nadat de cement 
enigc uren is ingedroogd moct dc plaat ingepoe-
derd worden om hem een volkomen glad opper-
vlak te geven. Daartoe wordt droog cement-
poeder over de betonplaat uitgestrooid en met 
een volkomen gladde, stalen troffel uitgestreken. 
en wel net zo lang tot alle porien in de beton 
volkomen dicht zijn en de plaat zuiver glad is. 
De bewerking van strooien en wrijven dient met 
grote nauwkeurigheid te gebeuren, maar het 
resultaat is dan ook prima, want zelfs de meest 
gewiekstc muurhagedis kan onmogelijk langs de 
plaat naar boven klimmen. Overigens moet deze 
nog een week in de mal blijven liggen om hem 
volkomen hard te laten worden. 
Een andere, veel toegepaste beveiliging tegen 

het uitklimmen van terrariumdieren wordt be-
reikt door een glasstrook, ongeveer 30 centi-
meter breed, tegen een halfsteens muur te met-
selen — zoals getekend in de tweede schets — 
eventueel gecombineerd met een ringvijver langs 
de wanden. 
Meestal moet een buitenterrarium tegen katten 

> beschcrmd worden. Een kap van grofmazig 
• gaas is hiervoor wel het meest doelmatig. 

Het kan nuttig zijn om in de voor- en najaars-
tijd en ook gedurende de winter een plastic dak 

• aan tc brengen, waardoor de veelal te grote 
t regenval geweerd en tegelijkcrtijd de periode 

van winterrust van de dieren bekort kan wor-
t den, omdat door deze plastic-bescherming dc 
t temperatuur in dc bak zelf iets hoger blijft dan 

buiten het terrarium. Op deze wijze is het heel 
goed mogelijk om ook meer zuidelijke Lacerta-
soorten buiten te doen overwinteren. 

t De constructie die hiervoor nodig is, kan heel 
eenvoudig zijn. Men kan het plastic spannen op 

1 uit latten gemaakte ramen die, zoals bij een 
plantenkasje, op een nok en de wanden rusten, 

t waar ze op eenvoudige wijze kunnen worden 
t vastgezet. 
t Over de grondlaag in het buitenterrarium: maak 
: deze op enkele plaatsen minstens 70 centimeter 
> hoog, opdat dc dieren altijd een vorstvrije schuil-
i plaats zullen kunnen vinden. Goede gelegen-

heden tot overwintering kan men geven door 
1 op vorstvrije dieptc enige holten te maken en 

,• :» w^m 
'-

XJA 

<v~,». 

%%m 
Een van de reeds min of meer beroemde buitenterraria van de heer P. Blom te Den Helder. 
De bak, die een moerasje voorstelt, werd spcciaal ingericht voor inheemse amphibien. Voor 
de beplanting werden gebruikt: dotterboem {Caltha palustris), moeras varentje (Polys tic hum 
Ihelypteris), St. Janskruid (Hypericum perioratum) en watermunt (Mentha aquatica) bij de 
vijver op de voorgrond; op het drogere gedeelte staan dopheide (Erica tetralix), tormentil 
(Potentilla er^.cla), vogelwikke (Vicia graeca). klimop (Hedera helix) en kruipwilg (Salix 
repens). 

Foto: J. Timmerman, Den Helder. 
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A 

E 
F 

C 

G 
H 

Dwarsproiielen van buitenterraria 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
K 

gaas of plastic 
bctonplaat 
maaiveld 
bodcmafsuiling 
glasplaat 
stenen muur 
ringvijver 
beton 
bodemafsluiting van sintel, zand en 
cement 

tekening: J. Landwehr, Amstelveen. 

1 meter 

die te vullen met grof materiaal, oud blad en 
molm. 
Hoe onregelmatigcr het oppervlak van de ter-
rariumbodem is, hoc groter de ruimte waarover 
de dieren beschikken kunnen. Met stenen walle-
tjes, stronken en dergelijke kan men het bewoon-

Mantred Weickert, Gorlitz, Oost-Duitsland: 

bare gedeelte van het terrarium sterk vcrgroten. 
De twee getekende dwarsprofielen geven sche-
matisch weer hoe een terrarium in de open lucht 
geconstrucerd kan worden, met geringe kosten 
en veel genoegen. 

Terrariumhouden in Gorlitz 
Door de heer Delleman ben ik in contact geko-
men met uw redacteur, die mij verzocht eens tc 
vcrtellen hoe het met de terraristiek in dc Duitse 
Dcmocratische Republiek gesteld is. Aan dit 
verzoek wil ik graag voldoen, voor zover ik 
daartoc in staat ben, d.w.z. ik zal in het kort 
uiteenzetten hoe de stand van zaken is in de 
Gorlitzer Vereniging voor Aquarium- en Terra-
riumkunde, waarvan ik de leider ben. 
Tengevolge van de jongste wcrcldoorlog is ons 
gcliefd vaderland in twee stukken verdeeld ge-
raakt en hebben wij, vrienden van de aqua- en 
terraristiek in de Duitse Dcmocratische Repu-
bliek, het erg moeilijk. Wij hebben geen deel 
aan de vele importen die in de Bondsrepubliek 
aankomen; wij kunnen zo nu en dan eens een 
van die exotische dieren in een dierentuin of 
op een plaatjc in een tijdschrift bekijken, maar 
daarmee is het helaas uit, tenzij wij er in slagen, 
door dc hulp van een vereniging elders, ook 
zelf eens een nieuw dier te krijgen. 
De Gorlitzer Vereniging ..Amazonas" bestaat 
uit een 75-tal vrienden, waarvan er acht een 
zeewateraquarium bczitten, vier de terrarium-
kunde beoefenen en de overige drieenzestig 
aquariumhouders zijn. 

De geringe belangstelling voor de terrarium-
kunde laat zich verklaren door het gebrek aan 

dieren; onze tcrrariumhoudcrs verzorgen vrijwel 
uitsluitend inheemse dieren, vuursalamanders, 
geelbuikpadden, boomkikkers, salamanders, ha-
zelwormen. Verder hebben wij nog een Griekse 
landschildpad. 
Wij, terrariumhouders in Gorlitz, zouden heel 
graag vriendschappelijk contact onderhouden 
met gelijkgestemden in Nederland om ervaringen 
en. als dat mogelijk is, ook dieren uit tc wissclen. 

Lindenwcg 9, 
Gorlitz, D.D.R. 

NASCHRIFT VAN D E REDACTIE: Het zal 
nu ongeveer twintig jaar geleden zijn, dat deze 
tcrrariumhoudcrs hun laatste exotische dieren 
konden kopen. De van ovcrheidswege genomen 
maatregelen tot beschermin.g van dc herpeto-
fauna in Oost-Duitsland vcrbieden het houden 
van een belangrijk gedeelte van de inheemse 
soorten. Ons lid, de heer Delleman, wil een 
kleine hoeveelheid terrariumdieren naar Gorlitz 
zenden. LACERTA-leden, die wel een of twee 
van hun dieren willen missen, maar zelf niet 
in de gelegenheid zijn ze te verzenden, wordt 
verzocht ze omstrccks de eerste Juli naar de 
heer Delleman, Aartshertogenlaan 264c, 's-Her-
togenbosch, te sturen, waar voor het verdere 
transport zal worden gczorgd. 
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Van het secretariaat 
Gedurende vrijwel de gehele maand Juli zal onze 
eerste secretaris, de heer H. A. L. Menne, in het 
buitenland vertoeven. 
De leden en medcwerkers wordt verzocht correspon-
dentie betreffende het secretariaat in die maand 
rechtstreeks te richten tot de tweede secretarcsse, 
Mevr. M. J. Klynstra-Semplonius, Marienpoelstraat 41, 
Leiden, die de brieven ook rechtstreeks zal be-
antwoorden. Steeds antwoordporto bijsluiten, s.v.p.! 
Tevens wordt vriendelijk verzocht in Juli ook niet 
voor Lacerta-zaken op te bellen, aangezien de mede-
bewoners van het huis daarmede niet op de hoogte 
zijn. De secretarcsse heeft geen telefoonaansluiting. 
In urgente gevallen ware de heer A. T. Reijst te 
Koog aan de Zaan (02980—83123) in te schakelen, die 
in de meeste gevallen wel zal kunnen helpen, of de 
gewenste inlichtingen verstrekken. 

Ledenlijst 
Nieuwe leden: Mevr. G, Backer-Hein, Kalfslraat 33. 
Maastricht; A. C. Bruggeman, Kerkstraat 357a, Gent, 
Belgie; B. van de Haar, Kloppersingel 5, Haarlem; 
L. Thoest-Laurent, p/a Persagentschap Vervoer en 
Distribute, Peterseliestraat 14—22, Brussel, Belgie: 
Fr. M. M. Paanakker, Vlamingstraat 16, Den Haag. 

Werkgroep Amsterdam 
Op 9 April werd wederom een Werkgroepbijeenkomst 
gehouden in Huize Wcstcinde te Amsterdam, waarbij 
21 leden aanwezig waren. 
De heer M. van Rekum hield een inieiding over de 
verschillende methoden van conserveren en prepareren 
van gestorven reptielen en amphibien. 
Voor amphibien en kleinere reptielen werd het 
conserveren in 4 % handelsformaline of zuivere alcohol 
aanbevolen, Ter vermijding van de hoge kosten van 
het laatstgenoemde middel werd spiritus aangeraden, 
welke ontkleurd kan worden door blootstelling aan 
direct zonlicht of door schudden met dierlijke of 
geactiveerde plantaardige kooi (b.v. Carbovit). 
Grotere reptielen lenen zich tot opzetten door middel 
van villen, het prepareren van de huid met arsenicum-
zcep en het weer aanbrengen van de huid over een 
natuurgetrouw weergegeven kunstlichaam van turf, 
stro, mos, etc. 
Nadat enigo vragen beantwoord waren, waarbij ook 
nog het conserveren in plastic ter sprake kwam, 
werd de avond besloten. 

B o e k b e s p r e k ing 
Bij de uitgeverij A. Philler te Munchen (Westfalen) 
verscheen. 
Dr. Johannes Jahn: Schildkroten. (1956). 
Lehrmeister-Bucherei Nr. 166. 
8tt biz., 2 bladzijden kleurenopnamen, 16 foto's op 
kunstdrukpapier 14 tekeningen in de tekst. — Prijs 
1.50 DM. 
Aan een werkelijk bruikbaar boek over terrarium-
dieren stell de liefhebber terecht de volgende eisen: 
de inhoud moet, voor iedereen begrijpelijk, de nieuw-
ste stand van onze kennis weergegeven en zeer goed 
van albeeldingen voorzien zijn; het moet naast theorie 
vooral practische raad geven, die niet altijd weer 
bestaat uit gecopieerde en nooit zelf beproefde gege-
vens van oudere schrijvers, maar die op eigen er-
varingen van den schrijver gebaseerd is. Zulke boeken 
zijn helaas zeer zeldzaam, vooral wanneer ze ook nog 
goedkoop zijn. Dat ze echter desondanks niet alleen 
als ulopie bestaan, bewijst het bovenstaande boekje 
van dr. Jahn. De schrijver is een idealist, wien het 
lot van zijn dieren ter harte gaat. Met grote liefde 
en diep wetenschappelijk begrip wordt ons via een 
algemeen overzicht over de anatomie van de schild-
padden tot aan de bouw en de inrichting der terraria 
en de bijzondcrheden over de verzorging der dieren 
alles geboden, wat in het kort over de meestal in de 
handel zijndc soorten te zcggen is. Aan de afzonder-
lijke soorten, die ons in vele prachtige gekleurde en 
zwart-wit foto's voor ogen gebracht worden, is een 

spcciaal deel gewijd. In elke hoofdstuk staan de 
practische wenken op de voorgrond. Verwarming, 
bestraling en vilamine-toediening; op a] deze vragen 
geeft dr. Jahn een gedegon voorlichting, zover als het 
naar onze huidige kennis en de ter beschikkking 
staande ruimte slechts mogelijk is. Daarom is zijn 
boek ook genszins slechts voor de beginner maar 
evengoed voor de practicus met jarenlange ervaring 
in de schildpadden verzorging bedoeld. Uit het hele 
boek blijkt dal de schrijver ons dicht bij hot wezen 
van deze dieren wil brengen. Hopctijk schenkt de 
schrijver ons nog verdere publikaties van deze aard. 
Het is bijna onbegrijpelijk dat het werkje voor een 
dergelijk lage prijs op de markt gebracht kon worden. 
Het hoort in de boekenkast van iedere serieuze ter-
rariumhouder thuis. 

Bij Carl Winter's Universitalsverlag te Heidelberg ver-
schcen in de serie Naturwisscnschaltliche Taschcn-
iuhrer een deeltje ,,DIE LURCHE UND KRIECHTIERE 
EUROPAS", geschreven door Dr. Walter Hellmich en 
geillustreerd met aguarellcn van Irmgard Daxwanger. 
Het boek telt 166 pagina's, 68 gekleurde platen en 
8 afbeeldingen bij de tekst. De prijs bedraagt DM 8.90. 
Toen reeds betrekkelijk kort na het vcrschijnen ervan 
de lijst van Europese amphibien en reptielen van Mer-
tens en Muller uitverkocht raakte, was voor velen een 
volledig overzicht van dc herpetofauna van Europa 
niet meer beschikbaar. Nu heeft de conservator van 
het Staatsmuseum in Munchen, Dr. Walter Hellmich, 
een boekje samcngcsteld dat — bij een geheel andere 
opzet dan het bovengenoemde werk — behalve een 
compleet overzicht ook beschrijvingen geeft van de 
vormen en tal van biologische bijzondcrheden. Daar-
naast is een belangrijk deel van dc dieren in kleuren 
afgebeeld. Het boek is niet uitsluitend wetenschappelijk 
bedoeld en zodanig geschreven, dat ook leken het met 
vrucht zullen kunnen gebruiken. 
Na een bespreking van de klassen van de amphibien 
en reptielen, waarin ook de systematische verdeling 
van deze diergroepen voorkomt, volgt in con zeer be-
knopt hoofdslukje een aantal opmerkingen over de 
verzorging van kruipende dieren in het terrariuni. 
Onder het hoofd NATURSCHUTZ wijsl de schrijver op 
de in Duitsland bestaande wettelijkc maalregelen om 
het voortbestaan van de kruipende dieren in het wild 
zeker te stellen. Met nadruk beloogt Dr. Hellmich 
— het is helaas al zo ver gekomen, dat elke gelegen-
heid daartoe moet worden aangegrepen — dat biotoop-
vernietiging tengevolge van cultivering meer dan wat 
ook onze reptielen en amphibien bedreigt. Een zeer 
helder geschreven verhandeling licht de lezer in om-
trent de nomenklatuur. Daarna volgt eon litcratuurlijsl 
waarin ook verscheidene terrariumwerken worden ge-
noemd. 
Het systematisch gedeelte van het boek geeft van de 
dieren de Duitse en de wetenschappelijke naam, een 
aanduiding van de grootte en een beschrijving van dc 
vorm, de kleuren en de tekening, van de natuurlijke 
omgeving van de dieren en van hun gedrag, nocmt de 
verspreiding ervan en geeft tenslottc enige aanwijzin-
gen voor de verzorging in gevangenschap. 
Men is er van uitgegaan de tekst over een dier tegen-
over de afbeelding ervan le plaatsen, waardoor hier 
en daar de besprekingen ondcrbroken moesten worden. 
Dat maakt vooral het zoeken naar de tekst over dc 
soorten die niet afgebeeld zijn soms tamelijk lastig. 
Het is uiteraard niet mogelijk geweest alle bestaande 
vormen te behandelen en bij de vormen rijke soorten 
heeft men zich tot de belangrijkste rassen beperftt. Zo 
zijn o.m. bijna alle rassen van Lacerta lilfordi en La-
certa pityuensis buiten beschouwing gebleven wat, 
gezien de grote populariteit van spcciaal deze soorten 
als terrariumdieren, nogal te betreuren is. 
De illustraties zijn zeer geslaagd en geven een uit-
stekend beeld van de levende dieren. Aan de hand 
van de gekleurde platen zal het iedereen gemakkelijk 
vallen de soorten te herkcnnen. De als Psammodromus 
h. hispanicus afgebeelde hagedis heb ik steeds voor 
P. a. algirus gehouden en de beschrijvingen in dit boek 
ondersteunen die mening; men heeft zich hier klaar-
blijkelijk in het onderschrift vergist. 
Een voortrcffelijk boekje, dat zonder twijfel in een 
grote behoefte zal voorzien. Onze bibliothecaris heefl 
de vereniging een exemplaar geschonken, dat in de 
bibliotheek is opgenomen onder nummer 422. Voor zijn 
gave betuigen wij onze Heer Reijst hartelijk dank! 
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