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

Dc Leuende Nafuur, Dec. 1943. Voor terrariumliefhebbers van belang: v. d. Sleesen, De 
roode Boschmier. Vragen en korte mededeelingen o.a. over behangersbijtje en oorwormen.

Het aanleggen van een openlucht-terrarium
door E. Schermer. — Overgenomen en vertaald uit ..Akvarie Bladet” 
door ons lid Jos. Ornstcin. —Met 2 teekeningen van den schrijver.

De openluchtterraria winnen meer en meer de harten van de natuurvrienden. In den laatsten 
tijd brachten couranten en tijdschriften meerdere aansporingen ora openluchtterraria aan- te 
leggen en ik wil mijn ervaringen hiermede daarom vertellen.

Mijn eerste ..openluchtterrarium” was gebouwd voor schildpadden en was niet meer dan 
een afgeperkte ruimte in de open lucht. Het was in elkaar gezet van planken, met een oude 
waschkuip als vijvertje, en een rotspartij er in. Het geheel was de eerste poging van een 
jongen, om zijn dieren wat meer vrijheid te geven. Op ongeveer dezelfde wijze werd terrarium 
nummer twee gebouwd. Het lag met een lange zijde langs het huis (om hout te sparen), 
terwijl de wanden aan de bovenzijde voorzien waren van een schuin naar binnen gebogen 
reep zink, om het ontsnappen van dieren te voorkomen. (Zie figuur 1.)

Dit terrarium werd vochtig. Bijna de helft werd ingenomen door een vijver van 1meter 
lang en 70 cm breed. De grootste diepte was 40 cm. De vijver werd eerst gevormd uit asphalt- 
papier en vervolgens in cement gegoten. 's Winters werd deze vijver geledigd en met dorre 
bladeren gevuld (turfmolm is beter). De grootere moerasplanten werden buiten den vijver 
geplant. Op den bodem plantte ik de gewone Calla (Calla palustris L.) en de Lisch (Irisch 
pseudacorus L.).

Figuur 1. Tiguur 2.

Verder kwamen er een paar drijvende planten in, zooals Kikkerbeet (Hydrocharis morsus 
ranae), Eendenkroos (Lemna trisulca L.) en Watervorkje (Riccia fluitans A. Braun). Als 
dieren hield ik gevlekte landsalamanders (Vuursalamanders), alpensalamanders, onze inheem- 
sche padden, geel- en roodbuikpadden en hagedissen. Een speciale inrichting voor overwinte
ring was niet aanwezig. Beide terraria waren boven den grond.

In tegenstelling hiermede bouwde ik eenige jaren geleden een openluchtterrarium onder de 
oppervlakte of liever gezegd, in den grond uitgegraven. Hiervoor bleef de geheele te benutten 
ruimte circa 1 meter diep uitgegraven. De wanden —< welke van beton waren opgetrokken — 
stonden, zooals de teekening aangeeft (zie figuur 2), schuin naar binnen, teneinde ontsnapping 
te verhinderen. Om dieren, die onverhoopt toch naar boven zouden klauteren, tegen te houden, 
werden de hoeken afgedekt met kathedraalglas. Ditmaal werd het als een droog terrarium 
ingericht. In het midden vormden granietblokken een rotspartij, terwijl de ruimte tusschen de 
steenen opgevuld werd met verschillende rotsplanten, alle lage soorten, welke een dik kussen 
vormden, maar nooit het gezicht belemmerden. In den eenen hoek werd een klein, ondiep 
vijvertje aangebracht. Een aparte ruimte werd uitgegraven om te overwinteren en zoodanig 
met steenen gevuld, dat de hagedissen zich er gemakkelijk tusschen konden bewegen. Verder 
werd deze ruimte gevuld met turfmolm. Ik heb zeer goede ervaringen opgedaan met deze 
wijze van overwinteren. Zoowel onze inheemsche soorten als de Smaragdhagedis (uit Tyrol 
toegezonden) zijn hierin den winter goed doorgekomen. Op grond van mijn ervaringen geef 
ik de voorkeur aan het boven den grond gebouwd terrarium. Het ingegravene heeft alleen 
bepaalde voordeelen op hellingen. Het bovengrondsch terrarium toont meer en heeft ook nog
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schuilgelegenheid aanwczig, om eventueele stoornis mijnerzijds uit den weg te gaan, doch zij 
bleken werkelijk tot aanvallen geneigd. Van de ingezette voederdieren werd eerst geen nota 
genomen, maar de geheele belangstelling gold mijn persoon. De van nu af aan dagelijksch 
ondernomen controle, welke niet langer dan 15 minuten duurde, had na verloop van 4 weken 
andere voordeelen. Iedere licfhebber heeft graag tamme dieren. Onze hagedissen gevoelen zich 
gewoonlijk spoedig thuis; maar de schaduw, welke over het terrarium valt, wanneer men dit 
nadert, kan toch de dieren aan het schrikken maken en de schaduw is meer opvallend in het 
ingcgraven terrarium. Vooral Smaragdhagedissen waren hierin zeer schuw en wennen er zich 
slechts langzaam aan, dat men 't terrarium naderde, terwijl zij zich anders vrij vlug met nun 
verzorger" vertrouwd maken. Degene, die voldoende plaats ter beschikking heeft, kan het 
drooge en het vochtige terrarium combineeren. Dit is ook het geval in het openluchtterrarium 
van de Liibecker Aquarium- en Terrariumvereeniging. Ongeveer twee-derde wordt bewoond 
door hagedissen. De linkerkant wordt ingenomen door kikvorschen en padden. Daar ligt ook 
de vijver, omgeven door moerasplanten. Door de combinatic van beidc terraria wordt de 
beplanting nog rijker. Dit openluchtterrarium bevindt zich in een soort plantentuin en wordt 
altijd zeer druk bezocht door het publiek, waardoor het een prachtige reclame maakt voor 
onze mooie liefhcbberij.

Hebben gifslangen verstand ? door Hj. Mitsch, (vert. Joh. A. dc Rot).
Over het verstand van gifslangen is ons —• hetgeen uit den aard der zaak begrijpelijk is — 

weinig bekend. De oorzaak hiervan toch moet gezocht worden in het feit, dat de kring van 
vakmenschen, die zich met dit onderwerp bezig houdt, buitengewoon klein is. Bij wetenschap- 
pelijk werk in laboratoria gaat het hoofdzakelijk om vraagstukken op het gebied van sera ter 
bestrijding der gevolgen van den beet van gifslangen. Hierbij is het noodzakelijk de slangen 
met bepaalde tusschenpoozen het gif af te nemen, een behandeling, welke voor de slangen van 
ingrijpende beteekenis is. Dergelijke dieren zijn voor proefnemingen op het gebied van 
verstandsonderzoek dan ook totaal ongeschikt, terwijl de in dierentuinen aanwezige gifslangen 
voor de onderhavige experimenten eveneens onbruikbaar zijn. Laatstbedoelde dieren toch zijn 
te veel aan het gedurig naderen van bezoekers gewend en toonen daardoor nauwelijks nog de 
karakteristieke kenmerken van hun soort. Van een serie proefnemingen, betrekking hebbende 
bp het onderzoek naar de verstandelijkc vermogens van gifslangen, wil ik nu enkele waar- 
nemingen publicecren, welke de oplossing van dit vraagstuk iets naderbij brengen.

De waarneming van de lcvensuitingen der gifslangen hangt nauw samen met de op psycholo- 
gisch terrein vallende begrippen instinct en verstand. Reeds de verhouding van instinct en 
reflex wordt door waarnemers verschillend beoordeeld. Velen staan op het standpunt, dat men 
in instinct-gecompliceerde reflexhandelingen moet zien, waarbij op een aantal gecombineerd 
inwerkende prikkels ook een aantal gecombineerde readies volgt. Anderen verstaan onder 
reflexen handclingen, welke onmiddellijk verricht worden, zonder inschakeling van het 
bewustzijn door een prikkel; onder instinct het totaal van gevoelsuitingen, welke de slang 
geerfd heeft en waaruit bepaalde handelingen voortspruiten, noodzakelijk voor het voortbestaan 
van de soort. Objectief beschouwd schijnen de instincthandelingen van de dieren doelmatig voor 
de instandhouding der soort. Het instinct is een geerfd bezit, dit in tegenstelling tot de 
individueel opgcdane ervaring en de wijze van handelen, welke door beslist aanwijsbare 
ondervinding bei'nvloed en veranderd is. Deze veranderde handelwijze, welke op de aanwezig- 
heid van geheugen en een daaruit vtoortspruitende mogelijkheid tot aanleeren wijst, wordt als 
een bewijs voor werkelijk verstand aangezien !

Men kan nu van meening zijn, dat het leven van gifslangen in gevangenschap zich 
aanmerkelijk onderscheidt van dat in de natuur en dat daarom vele gevolgtrekkkingen, welke 
men uit waarneming der dieren trekt, onjuist moeten zijn. Uit de volgende proefnemingen zal 
echter blijken, dat deze meening fouticf is. Eveneens is het „uit menschelijk oogpunt" bezien 
van bepaalde voorvallen bij de experimenten vermeden.

Voor de eerste proef werden ratelslangen gebruikt en wel de soort Crotalus adamenteus uit 
het Z.O. der Vereenigde Staten. In totaal waren er 15 slangen, welke in groepen van elk 5 
exemplaren in een doelmatig ingerichte ruimte ondergebracht waren. Deze ruimte, waarin de 
proeven plaats vonden en waarin de terraria waren ondergebracht, was voor niemand 
toegankelijk; bovendien waren voorzorgen getroffen, dat men de slangen wel kon waarnemen, 
maar dat deze den waarnemer niet konden zien. Uit het oVervloedig verzamelde materiaal zal 
ik slechts die gevallen aanhalen, welke ondubbelzinnig bewijzen, in welk innig contact mensch 
en slang kunnen komen. Gedurende de eerste dagen werden de ratelslangen geheel met rust 
gelaten. Nadat de dieren aan hun nieuwe omgeving gewend waren, werden hun muizen als 
voedsel voorgezet, waarop een waar oproer onder de in het wild gevangen dieren uitbrak. 
Luid klepperden de ratels en de typischc aanvalshouding werd ingenomen, d.w.z. plat als een 
horlogeveer opgerold, met het voorste deel der hals S-vormig teruggetrokken. Onder het heftig 
uitsteken en terugtrekken van de tong sloegen zij mijn doen en laten gade. Het is dan uiteraard 
moeilijk zich de slangen van het lijf te houden. Hierbij kon ik reeds de waarneming doen, dat 
de ratelslangen niet slechts als zij in het nauw gedreven werden zich teweer stelden, maar dat 
zij ook uit eigen beweging aanVallen. In de zeer groote ruimte was voldoende plaats en
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veer binnen de perken vorden gehouden. Nu komt echter het merkwaardigste. Ik had de 
proefnemingen gedurende meerdere maanden voortgezet en verzocht nu een buitenstaander 
eens de deur van de ruimte te openen. Daarbij moct nog worden opgemerkt, dat de bewustc 
slang nog den vorigen dag de nu reeds traditioneele slagen had gekregen. Men is nu wellicht 
tot resultaat, dat eerst tvee slangen hun ratel niet meer in beweging brachten, maar den kop 
slechts naar de deur draaiden en deze ook oplettend gadesloegen. Veertien dagen later waren 
ook de overige exemplaren rustig. Weer twee weken later kon ik reeds de hand in het terrarium 
bcwegen, ja, zelfs dicht bij de slangen liggende voorwerpen verwijderen. In dergelijke gevallen 
bewoog de tong wel iets levendiger, maar dit was dan ook alles. Tot zoover was aan de 
beschreven voorvallen op zich zelf niets bijzonders, maar laten wij de zaak psychologisch 
bezien. Velen zullen nu zeggen, dat de slangen „tam” geworden waren; anderen zullen van 
meening zijn, dat de ..gewoonte” de slangen weerhield om aan te vallen. Dikwijls werd ook de 
meening geuit, als ik bovenomschreven waarnemingen vertelde, dat de slangen mij aan het 
gezicht zouden herkennen. Dit is echter, zooals ik later bemerken zou, de meest foutieve 
gevolgtrekking. Het volgende is daarentegen juist. Ik heb weken en maanden altijd slechts met 
bloote armen in het terrarium gewerkt. Nimmer werd het werk door andere personen verricht, 
de slangen hadden zich aan de beweging van mijn handen gewend en kenden deze precies. Zij 
hebben de ervaring opgedaan, dat zij van deze voorwerpen geen kwaad te duchten hadden, 
want dat deze voorwerpen handen zijn weten de slangen natuurlijk niet. Nu zal men zeggen: 
dus toch ,,mak" of „dressuur" ! Neen, het is een zuivere handeling van het verstand. Het bewijs 
daarvan is wel dat, toen een ander persoon op mijn verzoek mijn werkzaamheden uitvoeren 
zou, de slangen dadelijk alle (!) tot den aanval overgingen en hun waarschuwjngssignaal lieten 
hooren. Deze poging heb ik met groote tusschenpoozen dikwijls herhaald, steeds werd mijn 
plaatsvervanger aangevallen ! Als ik onmiddellijk de plaats van mijn plaatsvervanger innam, 
waren enkele handbewegingen voldoende, om de slangen hun gewone rusthouding te doen 
innemen. Dit heeft niets met hypnose of andere mystieke dingen te maken. De controleerende 
persoon was zelfs steeds onder den indruk van het gedrag der slangen.

Dat mijn waarnemingen met de feiten overeenstemmen, wordt nog onderstrecpt door het 
feit, dat twee directeuren van groote Duitsche dierentuinen mijn bovenaangehaalde waarnemingen 
bevestigden. Ik mag daarbij tevens opmerken, dat deze heeren — die eveneens een grondige 
kennis van gifslangen bezitten — mij bevestigden, dat deze dieren volstrekt niet zoo dom zijn, 
als over het algemeen gedacht wordt. Van de ratelslangen kan verder nog vermeld worden. 
dat alle 15 exemplaren vrijwel eenzelfde gedrag aan den dag legden.

Welke rol het werkelijke verstand bij gifslangen speelt, kan bij de Watermokkasinslangen 
(Agkistrodon piscivorus) bewezen worden. Dertien exemplaren, waarvan meestai drie stuks 
te zamen gehuisvest waren, werden gedurende langen tijd gadegeslagen. Deze soort leeft bij 
voorkeur in boomen en struiken en behoort tevens tot de gifslangen met den meesten lust tot 
aanvallen. Steeds nemen zij bij de geringste stoornis de aanvalshouding aan, d.w.z. het voorste 
decde dee!'van het lichaam stijf omhoog gericht en den hals S-vormig gebogen, om elk oogenblik 
te kunnen uitvallen. De achterste lichaamshelft wordt daarbij plat opgerold. Mijn exemplaren 
gedroegen zich immer rustig, als zij zich onbespied waanden, zoodra ik echter aan de deur 
kwam werd de aanvalshouding ingenomen. Ik liet de slangen ongemoeid en na 5 weken waren 
zij belangrijk rustiger. Nu bevond zich onder de eerste zending een bijzonder krachtig en moof 
exemplaar, hetwelk vele jaren in leven bleef en derhalve ook met later geimporteerde slangen 
te zamen leefde. Deze slang wierp zich spoedig op tot heerscher in het terrarium. Hoewel hare 
soortgenooten zich aan mijn dagelijksche bewegingen gewend hadden, zag zij toch altijd weer 
kans om alle tot den aanval te nopen ! Bleven de andere slangen rustig liggen, dan gleed zij 
haastig over hen heen, alsof zij hen wilde alarmeeren. Inderdaad werden de andere slangen 
daarop levendiger en namen zij ook de gebruikelijke aanvalshouding aan. Ik heb dikwijls op 
oogenblikken, dat ik voor de dieren onzichtbaar was, kunnen waarnemen, dat de slang herhaalde 
malen over haar soortgenooten .kroop. zonder dat deze er ooit op reageerden ! Dit geschiedde 
slechts uitsluitend als ik zichtbaar was. Men zou nu door dit gedrag de meening kunnen opperen, 
dat de andere dieren in zekeren zin mak waren en slechts dat eene exemplaar door het behoud 
van hare natuurlijke wildheid, de andere slangen steeds weer had aangevuurd. Of dit waar 
is, valt echter te betwijfclen. Het gedrag pleit toch voor zuiver Verstand, daar in de vrije 
natuur een dergelijk voorval nimmer zal plaats hebben. Laten wij ook nog eens de volgende 
proef aandachtig beschouwen.

Teneinde de slang het hiervoor beschreven gedrag af te leeren, kreeg zij op zekeren dag met 
een stokje eenige slagen op den kop met het resultaat, dat zij den daarop volgenden dag niet 
het gebruikelijke alarm sloeg. Ook de volgende 12 dagen bleef zij rustig. In haar verder gedrag 
toonde zij geenerlei verandering, waardoor de wellicht opkomende veronderstelling weerlegd 
wordt, dat de slang van de slagen nadeel zou hebben ondervonden. Den 13den dag herhaalde 
zich eindelijk het oude spelletje ! Weer kwam het stokje in actie en nu trok zij er, om zoo te 
zeggen gedurende 2 weken hare gevoltrekkingen uit. Dan hervatte zij weer haar oude gelief- 
koosde gewoonte. Er vielen weer klappen en nu staakte zij gedurende 16 dagen. Dit was 
echter ook in het vervolg de langste periode. In een tijdsverloop van 13—16 dagen moest zij 
geneigd om te denken, dat de slang niet reageeren zou. Integendeel echter, eerst draaide zij den
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kop naar de deur, overtuigde zich, dat dczc bewoog en ging toen direct tot den aanval over, 
zelfs zonder de andere dieren te alarmeeren. Zij bewees daarmede ondubbelzinnig, dat zij den 
vreemden persoon dadelijk had waargenomen. Toen ik een uur later de deur opende bleef zij 
rustig liggen. Ook dit beschouw ik als een bijzondere uiting van het verstand. Verwonderlijk 
was het ook, dat de later erbij komende Watermokkasinslangen zich gewillig aan de geestelijk 
vlugste onderwierpen.

Zeer interessant was ook een proef met tijgeradders (Notechis scutatus) uit Australia. Deze 
slangen worden zeer zclden geimporteerd, daar zij lange transporten slecht doorstaan. Zij 
behooren tot de meest voorkomende gifslangen in Australie en worden zeer gevreesd om hun 
sterk werkend vergif. Hun gemoedsgesteldheid is onberekenbaar; ook in gevangenschap blijven 
zij dieren, waarvoor men op zijn hoede moet zijn. Uiterst behendig is de wijze van aanvallen 
van deze soort. Het eene oogenblik ligt de tijgeradder nog vreedzaam op den grond, om het 
andere moment plotseling tot den aanval over te gaan. Zij gaat daarbij eveneens zeer 
geraffineerd te werk. Langzaam, zelfs bijna onmerkbaar, trekt zij het voorste deel van het 
lichaam millimetersgewijs terug, totdat zij de juiste positie ingenomen heeft, dan gooit zij 
bedoelde lichaamshelft naar voren om toe te slaan. Ook deze slang is absoluut geen reflex- 
machine, welkc onbezonnen toehapt, maar dit slechts doet, als het de moeite loont. Herhaaldelijk 
probeerde ik cnkele exemplaren met een lang stokje te tergen, maar zij wonden zich daarover 
niet bijzonder op. Zoodra ik echter de hand in het terrarium bewoog gingen alle importen 
regelmatig tot den aanval over ! Ook hier kan ik het bewijs leveren, dat slangen na langeren 
tijd in gevangenschap te hebben geleefd, zeer goed hun verzorger aan bepaalde bewegingen 
herkennen. Herhaaldelijk kwam het voor, dat zij zeer huiselijk bij de deur gingen liggen, zoodra 
zij zich door mijn handelingen abnormaal gestoord voelden, vermoedelijk met het oogmerk om 
aldus, zoodra de deur bewoog, direct tot den aanval te kunnen overgaan. Een dergelijk 
genoegen verschafte ik hun echter nooit. Na verloop van tijd leerde ik de eigenaardigheden 
van elke slang afzonderlijk precies kennen en ik kon daardoor ongestoord in het terrarium 
werken. Tegenover vreemden bleven zij cvenwel steeds onvriendelijk, het bleef dan onmogelijk 
om de deur te openen. Op zekeren dmg lag een exemplaar opvallend rustig en ook 48 uur 
later was geen verandering te bemerKen. Ik was daardoor in de veronderstelling, dat zij 
gestorven was en nam haar op. Onmiddellijk begon de ,,doode" langzaam maar zeker langs 
mijn arm omhoog te kruipen. Voorwaar, geen prettige situatie, maar het verkeerdste zou wel 
geweest zijn, om haar nu plotseling met de andere hand te pakken en in het terrarium te 
gooien. Ik liet haar daarom langzaam op de linkerhand glijden en aldus voorzichtig weer in 
het terrarium terugkruipen. Men zal nu misschien van mcening zijn, dat de slang niet geheel 
op haar hoede was geweest en haar vredelievend gedrag daaruit voortsproot. Eerst huldigde 
ook ik deze opvatting, maar later wist ik wel beter. Zij leefde toch nog ruim 19 maanden in 
gevangenschap en ik heb haar in dien tijd nog dikwijls in handen gehouden. Dus toch „mak” ? 
Neen ! ..Gewoonte" ? Ternauwernood. Iedere poging van derden mislukte ! De slang liet zich 
door hen niet in de hand nemen en beantwoordde iedere poging daartoe met felle aanvallen. 
A1 was zij dan echter nog zoo opgewonden, zoodra ik haar zeer, zeer langzaam met de hand 
naderde en opnam, was zij vredelievend. Dat ik nochtans toch op zekeren dag gebeten werd, 
heeft weinig te beteekenen. Er zal nu onwillekeurig gemompeld worden: dus toch ! Ja, maar.... 
door eigen schuld. Ik had haar te stevig aangepakt en toen maakte zij op hare wijze kenbaar, 
dat zij zacht behandeld wilde worden. Ik kan nog een dergelijk geval aanhalen. Een beoefenaar 
der wetenschap bezat ruim 4 jaar een brilslang en werd door haar in het vijfde jaar gebeten. 
hoewel zij zich voordien steeds vredelievend gedragen had. Ook hier was een vergissing van 
den verzorger de oorzaak. Het is derhalve niet juist om te generaliseeren en gifslangen als de 
incarnatie van arglistigheid, boosaardigheid en trouweloosheid voor te stelien ! Intcgendeel, 
gifslangen gaan in de vrije natuur, enkele uitzonderingen daargelaten, menschen uit den weg. 
Waartoe zullen zij een volkomen nutteloozen strijd aanVaarden ? Lust tot aanvallen toonen 
zeer zeker vele soorten gedurende den paartijd, maar dit kan bij vele andere diersoorten 
eveneens dikwijls worden waargenomen.

NUTTIGE NOOTJES.
Bijdragen voor onze rubriek ..Nuttige nootjes” worden gaarne ingewacht. leder kan hieraan medewerken

Een gemakkelijke methode om een bassin of vijvertjc in een terrarium vol of leeg te laten 
loopen, zonder dat men in het terrarium zelf behoeft te komen, is de volgende. Aan het bassin 
of vijvertje moet een afvoerpijpje bevestigd zijn met een afsluitkraantje. (Hctgeen mcestal heU 
geval is). Aan dit pijpje bevestigt men een stuk gummi(gas)slang. Met behulp van een trechtcr, 
geplaatst in het einde van deze slang, kan men het vijvertje vol laten loopen bij geopenden 
stand van de afsluitkraan. Het aftappen van water is al heel makkelijk. Men draait de afsluit- 
kraan open, houdt de daaraan verbonden slang boven een emmer of iets dergelijks en het water 
vloeit weg. Aan te raden is boven het afvoerpijpje een roostertje aan te brengen van gaas, en 
het pijpje iets boven het bodemgedeelte van het bassin te laten uitsteken, om verstopping te 
voorkomen.
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