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Doeltreffendheid en nog wat. door ]. L. Kars, Arnhem.
De artikeltjes ..Sierlijkheid contra doeltreffendheid" deden ook mij naar de pen grijpen, 

omdat er m. i. geen tegenstelling moet bestaan. Het moet niet zijn Sierlijkheid contra doel
treffendheid, maar ..Doeltreffendheid cn sierlijkheid".

De planten in ons terrarium vervullen niet de rol, welke de planten in een aquarium 
vervullen, maar zij zijn m. i. even noodig. Zij moeten zooveel mogelijk den natuurlijken 
achtergrond voor onze dieren vormen. In de aquariumlicfhcbberij is een Ians gebroken voor 
wat men noemde ,,een landschapaquarium”, waarmede men bedoelde, dat de beplanting en 
verdere inrichting een beeld moesten geven van de omgeving, waarin de in den bak geplaatste 
visch leeft. Zelfs al bevat een bak slechts een soort visch, dan zal het toch niet mogelijk zijn, 
aan dezen eisch ten voile te voldoen. Men komt dan ook vanzelf tot een compromis en 
beplant den bak met die soorten, welke hun houdbaarheid bewezen hebben en varieert al 
naar den smaak van den liefhebber. Hetgeen men zoodoendc kan bereiken toont u zoo menig 
schitterend ingericht bakje, zonder dat daarin de planten hoofdzaak zijn.

Bij onze terrariumliefhebberij is het precies zoo. Al te teere planten, hoe mooi op zich zelf 
ook, zullen geweerd moeten worden. Een bak met vertrapte en geknakte planten is geen 
mooi gezicht, wij zullen ons moeten behelpen met die planten, welke zich in de praktijk als 
bruikbaar hebben bewezen. Wij kunnen cchter nog een onderscheid maken tusschen een 
droog en een nat terrarium. Waar de aquariumliefhebber zijn keus beperkt ziet tusschen een 
gering aantal soorten planten, welke niet eens alle goed bruikbaar zijn, staan ons planten 
ten dienste in een overstelpend aantal soorten. Wij behoeven ze niet ver te zoeken. Langs 
alle wegen cn slooten staan zij voor het grijpen. Ik heb vorig jaar een droog bakje ingericht 
met allerlei ..onkruid", planten langs de wegen gezocht en het was een tijdlang een decoratief 
geheel, zoodat menig bezoeker niet kon begrijpen, dat ,,dat onkruid” eigenlijk zoo mooi was. 
Daar „de strijd om het bestaan" ontbrak, vertoonde het op den duur een groeikracht, waar 
de maten van den bak niet op berekend waren.

Dit jaar richtte ik een aqua-terrarium in en voorzag mij van een oeverrand, welke ik in zijn 
geheel uit den slootkant stak. Dit geschiedde in het vroege voorjaar; natuurlijk had ik mij 
in den voorafgaanden zomer er van overtuigd, dat op het begeerde stukje voldoende oever- 
planten voorkwamen. Het resultaat was zeer bevredigend. In dezen zomer vervulde de 
watermunt den bak met zijn kruidigen geur, bloeiden de vergeetmijniet en de pinksterbloem. 
In het watcrgedeclte werden ook eenige moerasplanten gepoot. Helaas ook nu schoot weer 
alles te wcelderig op. Voor de dieren was dit geen bezwaar. Salamanders en boomkikvorschen 
vonden een vrijwel natuurlijk milieu, cchter was het wcl wat lastig de dieren waar te nemen. 
Voor de boomkikkers heb ik een zeer mooi resultaat bereikt met de aanplanting van een 
jonge veldeschdoorn. Deze stond in Maart als opslag in den tuin, een takje van pl.m. 30 cm. 
hoog, met flinke bladknoppen. In het terrarium overgcbracht in 20 cm. diepen goeden grond 
(en vochtig) groeide het uit tot bijna 1 m., zoodat in den zomer de top er uitgesneden moest 
worden. Goed in het blad is het een aardige aanwinst en de boomkikkers namen bij voorkeur 
een zitplaats op de groote stevige bladeren in. Met de klimop en de dopheide in het droge 
terrarium zal de eschdoorn wel tot de blijvers in mijn terrarium gaan behooren.

Over het algemeen zijn de moerasplanten gemakkelijkc groeiers en zijn hierbij zeer deco- 
ratieve planten, welke tegen een stootje -kunnen. Uitdunnen is vooral in den zomer nood- 
zakelijk. In het droge terrarium bleek struikheide moeilijk aan te slaan, hoewel ik zooveel 
mogelijk jonge planten met een flinken kluit heb overgcbracht. In dit terrarium laat ik een 
gedeelte bergzand onbeplant, omdat de hagedissen graag graven, een ander gedeelte, hetwelk 
niet beplant is, wordt afgedekt met mos, liefst met kussentjesmos, hetwelk een mooie warme 
kleur heeft en gemakkelijk is te vervangen. Ook padden graven zich in, maar bij voorkeur 
in het vochtige gedeelte, hetwelk met tuingrond is gevuld, waar ook meestal de hazelworm 
huist. Het met mos beplante gedeelte verschaft hun hiertoe de gelegenheid, zonder dat die 
qraverij schade aan het geheel doet. Een pol boschgras, met een flinken kluit leemzand uit- 
gestoken, gaf weinig voldoening. Hoewel aanvankelijk mooi uitloopend, werd het al spoedig 
een bruine draderige boel. Zoo telkens opnieuw probeerend, komen wij tot een beplanting,
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welke ,,doeltreffend” is en aan deze doeltreffendheid ook een zekere mate van sierlijkheid 
paart. Zoo vormen de planten een natuurlijken achtergrond voor onze dieren.

Het droge terrarium, gestoffeerd met een paar flinke, goed vast liggende zwerfkeien van 
een geelbruine kleur, welke rechthoekig van vorm (de naam van het gesteente is mij ontschoten) 
zich gemakkelijk laten stapelen, plateau’s vormen, en waartegen klimopblaadjes zoo mooi 
afsteken, een bosje dopheide met haar grijsgroene blaadjes en paarse bloempjes, verschillende 
soorten mos, het roodachtige bergzand, bevat een stukje natuur, hetwelk het oog streelt en 
ongekunsteld aandoet, en dat alleen moeite en geen kosten veroorzaakt. Met eenvoudige 
dingen kunnen wij heel wat moois bereiken, misschien juist, omdat het eenvoudige middelen 
zijn. Het werd bewoond, behalve door een viertal padden en een hazelworm, welke reeds 
een jaar lang in mijn bezit waren, door een paar smaragdhagedissen. Aanvankelijk vormde 
ook een vijftal zandhagedissen en een levendbarende de medebewoners, maar na verloop 
van een maand bleek, dat deze laatste niet aan den kost konden komen, omdat de zooveel 
forschere smaragden het voer niet alleen sneller bemachtigden, maar het ook den anderen 
afnamen. Daarbij kwam het nooit tot vechtpartijen, vaak lag de geheele collectie hagedissen 
zich eendrachtelijk op een steen te zonnen. Aangezien ik de zwakkere niet wilde laten 
verhongeren, was ik wel gedwongen hun de vrijheid te gcven. Afzonderlijk voeren hielp niets, 
altijd was er een smaragd bij, welke het voer weer afnam, soms zelfs op mijn arm sprong, 
om er het eerste bij te wezen.

Ik heb met de smaragdhagedissen niet kunnen telen, vermoedelijk is het geen paar. Het 
geslachtsonderscheid kon ik niet onderscheiden, misschien wil een van de lezers wel eens 
zoo goed zijn een duidelijke omschrijving van deze soort te geven. (Een goed onderscheid 
is de kleur van de keel, welke bij het $ blauw, bij het $ wit, soms rose is, kop van het $ 
is bruin met groene vlekken. Red.)

Ongemerkt ben ik van de ..doeltreffendheid" naar de dieren afgedwaald. Nu ik toch op 
een zijweg ben geraakt, wil ik er maar wat op doorgaan.

De ervaring met de winterkist was het vorig jaar niet van dien aard, dat ik er nu nog 
eens de proef mee wilde nemen (hoewel een groot gedeelte van de hagedissen er behouden 
doorkwam, stierven toch de meesten in het voorjaar). Ik heb thans het droge terrarium, hetwelk 
binnenshuis, maar op een koude plaats staat, voorzien van een flinke laag droog blad. Ook de 
natuur werkt zonder winterkist en aangezien de aardlaag voldoende dik is, Iijkt het mij de 
moeite waard eens een proef te nemen. Nu, eind November, ritselt de hazelworm nog vaak 
door het doode blad en laten op een zonnigen dag ook de smaragden zich zien. De padden 
verwaardigen zich wel een worm aan te nemen, hoewel de eetlust merkbaar achteruit gaat. 
Moet er in het voorjaar in den bak nog iets veranderd worden aan de beplanting, dan kan 
dat nog heel goed als de dieren weer uit hun winterslaap ontwaakt zijn.

Eind April kon ik een tiental boomkikkers koopen. Twee vertrokken spoedig naar betere 
gewesten, maar de anderen hebben mij veel genoegen verschaft. Ook hier kwam het niet tot 
teelt, vermoedelijk was het daarvoor te laat, hoewel de salamanders nog ver na dien tijd 
eitjes hebben afgezet. Als vergoeding daarvoor gaven de mannetjes het geheele voorjaar, 
'savonds en 's nachts, een vaak hinderlijk concert. Gcdurende de zomermaanden zwegen zij, 
om in September, hoewel niet zoo aanhoudend, hun gezang te hervatten. Het tikken met een 
lepeltje in een kopje, alsof een ei geklutst werd, (misschien kent u dat geluid nog!) was 
voldoende, hen ook overdag aan den gang te krijgen. Het aantal vliegen, hetwelk zij kunnen 
verwerken, wanneer zij rijkclijk gevoerd worden, is verbazend. Een honderd en vijftig flinke 
dikke vliegen in den bak losgelaten waren in een uur volledig weggevangen. Maar de 
vertering gaat ook met dezelfdc snelheid.

In het begin was een exemplaar zwart-grijs gekleurd, maar dit werd in de geheele groene 
omgeving schitterend groen. Op de bladeren van den eschdoorn zijn zij mocilijk te onder
scheiden, hun schutkleur is zeer doeltreffend. Bij fellen zonneschijn kleuren zij bleeker. Zij 
houden zich urenlang tegen de ruiten op en deze onnatuurlijke rustplaats schijnt hun best te 
bevallen. Toch komen de eigenaardige houdingen van deze kikkers, welke eigenlijk padden 
zouden zijn, naar ik meen laatst gelezen te hebben*), het beste uit, wanneer zij in de struiken 
verblijf houden? Vrijwillig heb ik hen nog nooit te water zien gaan. Wanneer er in den bak 
gesproeid werd, hapten zij naar de druppels. Ik denk, dat dit meer het reageeren op een 
beweging is, dan een poging om te drinken, hoewel soms de bek wijd open werd gehouden 
en het den indruk maakte, alsof het om het water te doen was. Wellicht kan een ervaren 
liefhebber zijn licht daarover eens laten schijnen.

Nu nog een opmerking over de bewegingen, welke een pad maakt tijdens het eten. Krijgt 
een pad een worm te pakken, vooral wanneer het een groote worm is, dan ziet men hem 
afwisselend met een van de voorpooten langs het gedeelte van de prooi strijken, hetwelk 
nog buiten den bek is. Het maakt den indruk, alsof het dier zijn prooi schoon veegt. Toch 
is dit m. i. geheel niet de bedoeling. Wanneer men een afgespoelde, geheel schoone worm 
voert, ziet men dezelfde bewgingen ook en heftiger, naarmate de prooi langer is. Naar mijn

*) Niet juist, behoort tot de Hylidae (Red.).
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meening is het een poging om dc prooi, welke vaak heftig kronkelt, recht voor den bek te 
brengen, waardoor deze zooveel gemakkelijker naar binnen gaat. Een door het fijne zand 
gerolde, niet te groote worm werd haastig naar binnen gewerkt, terwijl het grootste gedeelte 
van het zand er nog aan kleefde. De gewone en de rugstreeppad laten beiden dezelfde 
bewegingen zien. De laatste, welke sneller op het voer toekomt en minder lang aarzelt om 
toe te happen, verwerkt zijn prooi onder minder bewegingen. Herhaaldclijk en geduldig waar- 
nemen zal ons hier wel tot de juiste conclusie brengen.

Een aardig voorval wil ik nog even memoreeren. De gewone pad, een vrij groot exemplaar, 
had een 10 cm. langen worm reeds voor de helft verwerkt, toen een smaragdhagedis het 
kronkelende geval in de gaten kreeg. Een paar stevige rukken aan het vrij gebleven einde, 
waarop de pad zich schrap zette en er een rustige trekpartij begon, welke werkelijk den 
geheelen worm weer te voorschijn bracht en van eigenaar deed verwisselen. Ten slotte nog 
een vraag. Waarom slaan hagedissen zoo heftig met een gevonden worm hcen en weer, om 
het even of zij de prooi dwars of in de lengte in den bek krijgen ? Vliegen en torren worden 
meestal zonder die beweging rustig opgekouwd. De prooi wordt door het slaan eerder vuil 
dan schoon gemaakt. Zouden padden werkelijk zooveel kieskeuriger zijn ?

Planten voor het terrarium (II)
Lievevrouwenbedstroo. door A. Sloet tot Evcrlo. Den Haag.

Een plant, welke ook in de keuken gebruikt wordt, is het Lievevrouwenbedstroo (Asperula 
odorata). De tweede wctenschappelijke naam beduidt welriekend, en dat is de plant ook. De 
bloempjes zijn zeer klein en wit gekleurd. Zet men dit plantje in het terrarium, dan moet er 
zeer gocd voor gezorgd worden, dat het ingeperkt wordt, anders overwoekerd het weldra het 
geheele terrarium en schaadt daardoor het plantenstelsel, hctwelk men zoo zorgvuldig samen- 
gesteld heeft. Niettegenstaande deze minder aangename eigenschap is het toch aan te bevelen, 
vooral voor een zeer groot en hoog terrarium, waarin men het vrij hoog aanplant, de stengels 
vallen dan naar beneden en vormen zoodoende een mooie groene, natuurlijke bedekking van 
den achterwand.

In het wild is het een tamelijk zeldzame plant geworden, doch soms kan men het nog 
vinden in bosschen en in tuinen van buitenplaatsen. In het laatste geval is het gewoonlijk 
verwilderd. Het is nog verwant met het Walstroo (Galium) waartoe o.a. ook ons Kleefkruid 
(G. aparine) behoort. Dit laatste is zeer algemeen te vinden, doch m. i. minder geschikt voor 
het terrarium, daar de kleverige stengels gewoonlijk meer dan een meter lang worden. Het 
kleven wordt niet veroorzaakt door een bepaalde kleefstof, maar door kleine haakvormige 
borsteltjes. Het Kleefkruid is eenjarig en moet derhalve telkens opnieuw worden gezaaid. 
Asperula daarentegen is een overblijvende plant.

Er bestaan nog meerdere soorten van deze beide planten, doch deze zijn ten deele zeldzaam, 
ten deele uiterst zeldzaam, zoodat zij beter ongemoeid gelaten kunnen worden.

Campanulaceae.
Alleraardigste plantjes, welke ook niet veel ruimte innemen, zijn de verschillende klokjes 

(Campanulaceae), welke familie weer in verscheidene geslachten wordt onderverdeeld, waar- 
onder zeer zeldzame. Voor ons doel zullen wij meer algemeene nemen, want nogmaals, laat de

zeldzame op hun plaats staan, wellicht dat zij dan meer algemeen verspreid worden, hetgeen 
de Nederlandsche Flora ten zeerste ten goede zou komen. Daar de ineeste onzer wilde klokjes 
zeldzaam tot uiterst zeldzaam zijn, zullen wij ons beperken tot de gekweekte en daarna meer-
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malen verwilderde soorten. Een zode-vormend klokje is het Zodeklokje. (C. cochleariifolia), 
hetwelk 10—15 cm. hoog wordt en bloempjes levert van ruim 1 cm. lang. Het zodevormend 
vermogen is een niet te onderschatten voordeel. daar hierdoor de bodemgrond wordt bedekt 
en vastgebonden, waardoor loswoelen wordt voorkomen. Tot deze familie behoort ook dc 
welbekende zgn. Ster van Bethlehem (C. isophylla), welke in tal van huisgezinnen als hang- 
plant wordt gekweekt. En dit is dan ook een ideaal terrariumplant, vrij hoog in het terrarium 
geplant, waardoor de ranken vrij naar beneden kunnen groeien en de bloemen den achterwand 
bedekken kunnen. Nog een wil ik hier behandelen, daar de helmknoppen hiervan een oranje 
kleur hebben t.w. het Celtis klokje (C. lactifolia). De bloemen van dit plantje staan in 
trossen bijeen, de bladeren zijn min of meer ruwharig.

Geraniums.
Tot de familie, waartoe ook onze huiskamergeraniums behooren (Pelargonium), telt onze 

inheemsche Ooievaarsbek. Behalve een deel der eenjarige ooievaarsbckken (Geranium), be
hooren alle overjarige tot de zeldzaamheden in onze Flora, enkele zelfs tot de uiterst zeldzame. 
De eenige van de overblijvende, welke minder zeldzaam is, is de beemdooievaarsbek 
(P. pratenso) met zacht lilablauwe bloemen. Men kan deze plant wel eens vinden op 
beschaduwde weidegronden. Op zandgrond vindt men algemeen de eenjarige kleine ooievaarsbek 
(G. Pusillum) met kleine, bleek-paarse bloempjes. Op den grond wordt een mooi rozetje 
gevormd, waaruit de bebladerde stengel omhoog komt. Dit plantje heb ik zeer dikwijls 
gevonden in de duinen. Na den bloei zaait het zich zelf weer uit, zoodat men alleen maar 
behoeft te zorgen voor uitdunnen, indien dit noodig mocht blijken. Hetzelfde gcldt ook voor 
den zachten Ooievaarsbek (G. molle), waarvan de kleine bloempjes verschillende kleuren 
kunnen hebben, b.v. rood, rose, rood met witte en soms, doch heel zelden, wit. lets zeldzamer 
is de fijne Ooievaarsbek (G. columbinum), welke men op open en bebouwden grond kan 
vinden. Ook hier is dezelfde wijze van voortplanting aanwezig en dus dezelfde behandeling 
op haar plaats, als bij de voorgaande soorten. Tot dezelfde familie behoort ook het geslacht 
Reigersbck (Erodium), een- of tweejarige plantjes, welke uiterst zeldzaam zijn, behalve de 
Manescaut’s Reigersbek (E. Manescavi), welke overjarig is en niet zeldzaam. Dc bloemen 
hiervan zijn paarsrood.

Sleutelbloemen.
Wie kent niet die mooie vroege bloeiers, de Sleutelbloem (Primula) ? En wat een groot 

aantal soorten en kleuren vindt men er niet onder ! Als zij het een beetje willen doen, kan men 
lang genieten van hun groote schermen. In ons land vindt men drie soorten, t.w. P. acaulis, 
P. elatior, en P. officinalis. De eerstgenoemde is zeldzaam, evenals de derde, de tweede vindt 
men vrij veelvuldig in de bosschen, op weilanden en langs de oevers van rivieren.

De bloemen zijn gewoonlijk geel. Als men er voor zorgt steeds de uitgebloeide bloemen
te verwijderen, dan kan men nog lang van de schoonheid genieten. De Nederlandsche namen
zijn resp. stengellooze, slanke en gewone sleutelbloem. Ook onder de gekweekte vindt men 
er, welke voor ons doel geschikt zijn, bijv. de kegelsleutelbloem (P. obconica), welke meestal
rose of roode bloemen geeft, en de aurikel (P. auricula). Deze laatste heeft een vleezig
glad blad en schermen met bloemen van zeer donkere kleur (paars of bruin) staan op slechts 
korte stengels. In het wild komt deze plant in de Alpen voor en is dan geel. De gekweekte 
hebben ook nog wel andere kleuren.
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