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VERSCHIJNT MAANDELIJKS

h6t T€RRARIUrn VAH C)6Z6 TTlAAnC) 6oor j. th. tei? hORSt, 6en haaq 
Een klein bakje voor den Vuursalamander Met 1 foto van den schrijver

Vaak moeten wij ons door gebrek aan ruimte behelpen met een heel klein terrarium, 
waarin wij toch „iets" willen houden. Bovendien gebeurt het vaak dat men gebonden 
is aan een bepaalde plaats in een vertrek, waardoor het kan voorkomen dat men 
op die plek niet voldoende zon ter beschikking heeft voor het houden van de 
zonnekinderen: de reptielen.
Wij zijn in zoo'n geval aangewezen op een amphibieenbak van kleinere afmetingen.

Het hierbij afgebeelde bakje werd ingericht als een vochtig terrarium. Als bewoners 
traden twee Gevlekte Land- of Vuursalamanders (Salamandra maculosa) op. Het 
bakje was slechts 40 cm lang, breed 25 cm en 31 cm hoog, m6t kapje 45 cm. Links 
was een ventilatiestrook aangebracht van 10 cm hoogte en wel reikende van een 
hoogte van 4 cm tot 14 cm vanaf den bodem gemeten.
Het doel was nu om een geheel te krijgen, waarbij een vochtig donker hoi met 
overhangende beplanting het hoofdmotief moest vormen. Dit werd verkregen door 
het groepeeren van een stronk met eenige zwerfsteenen, waartusschen Helxine (Fam. 
Urticaceeen) werd geplant. Dit plantje schoot in zeer korten tijd zeer weelderig op 
en overwoekerde den geheelen stronk met steenen, zelfs zoodanig, dat er herhaal- 
delijk met schaar of snoeimes moest worden ingegrepen, wilde het geen verwilderden 
aanblik geven.
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De verdere beplanting bestond hoofdzakelijk uit Mannetjesvaren, Smalbladige Weeg- 
bree en enkele grassen. Het bakje kreeg een plaatsje op een schaduwrijk plekje. 
Ondanks de uiterst kleine afmetingen van dit terrarium, bleek deze inrichting heel 
goed te voldoen, zoowel uit technisch als uit aesthetisch oogpunt.
Waarmee weer is gezegd, dat ook voor den terrariumhouder met smalle beurs en 
geringe middelen, iets te bereiken valt, mits de goede wil maar aanwezig is.

nieuws van onzen 
technischen teRRARiunriC>ienst
Uitneembare terrariumruiten I DOOR J. smit JR., ROl7C6Ri>&m
Het doet ons ceil genoegen, den lezers tc kunnen medcdcelen. dat wij onzen medewerker 
f. Smith Jr., bchccrdcr van onzen Technischen Tcrrariumdicnst. bereid hebben gevonden ecu 
aantal van zijn ontworpen idccen — vastgelegd in de reeds gcannonceerde bouwschema s — 
individueel te bespreken in ons orgaan. Rcgclmatig zullen wij zijn intcrcssantc bijdragen np- 
nemen en in dit verband vangen wij thans aan met een drietal artikelcn over uitneembare 
terrariumruiten.

Een van de voorwaarden, waaraan een terrarium moet voldoen, is het uitneembaar 
zijn van minstens een ruit. In de terrariumschema's, zooals deze door den Technischen 
Terrariumdienst van onze Vereeniging verkrijgbaar worden gesteld, is hierin voorzien. 
Het blijkt echter uit enkele brieven, welke ontvangen werden, dat de juiste bedoeling 
niet altijd begrepen wordt. Technisch ontwikkelde leden zullen met de werk- 
teekeningen geen moeilijkheden ondervinden, doch niet iedereen kan wegwijs uit 
doorsneden, aanzichtteekeningen, enz. In den vorm van een artikeltje zal de ver- 
meende moeilijkheid nu wat duidelijker gemaakt worden.
Het aantrekkelijke in de oplossing van schuivende ruiten — zooals deze aangegeven 
zijn in de bouwteekeningen voor de modellen „Bufo" en „Rana" — is gelegen in het 
feit, dat het terrariumirame een gesloten eenheid vormt, zonder een enkele onder- 
breking. Hierdoor behooren dus ontsnappingen van zelfs zeer kleine dieren tot de 
onmogelijkheden. Op dezelfde wijze waarop bijvoorbeeld een schuifruit in een 
boekenkast geplaatst wordt, is ook hier de moeilijkheid, in principe gelijk, opgelost. 
De schuifruit, die hier verder niet naar links of rechts verplaatsbaar is, rust in 
groeven, welke in den houten terrariumrand zijn aangebracht. De bovenrand van het 
frame heeft nu evenwel een groef, welke twee maal zoo diep is als den onderrand, 
met als gevolg, dat de ruit — zoo deze wordt opgetild — uit den onderrand vrij komt. 
Bij de terrariumschema's zijn wij evenwel nog een stapje verder gegaan door de 
schuifruit niet als een geheel te nemen, doch in twee afzonderlijke deelen. Het • 
voordeel daarvan is, dat de ruit dus in gedeelten kan worden weggenomen. Voor 
het verrichten van bepaalde handelingen in het terrarium (b.v. het voederen) is het 
nu niet noodzakelijk de geheele ruit weg te nemen, waardoor wederom ontsnappings- 
pogingen tot een minimum worden beperkt.
Het onderdeel van de beweegbare ruit blijft dus staan en kan afzonderlijk — na 
het verwijderen van het bovendeel — uitgeschoven worden.
In een perspectivisch schetsje, dat hiernaast staat 
afgebeeld, is dit alles wat duidelijker gemaakt. De 
bovenruit (A) rust op de onderruit. De groef in den 
bovenrand (B) is 2 centimeter diep. De groef in 
den onderrand (C) — waar dus de onderruit (D) 
in rust' — is 1 centimeter diep. Technici onder de 
lezers zullen aanvoeren, dat bij de gevolgde 
methode de diepte van deze ondergroef onbelang- 
rijk is. Voor de duidelijkheid zal er toch even aan 
worden vast gehouden. De beide ruiten rusten ter 
weerszijden in een groef, waarvan in de teekening 
slechts de linker is weergegeven. Bij (E) is deze 
groef gelijk aan den onderrand maar — en hier 
ligt de oplossing van het geheele vraagstuk — reikt 
niet verder dan 1 centimeter boven de onderruit (F).
Denken wij ons nu even de bovenruit weg, dan is 
het duidelijk, dat de onderruit dus door naar boven 
schuiven vrij komt en naar voren weggetrokken 
kan worden, onder beding natuurlijk, dat de onder
ruit kleinez is dan de bovenruit.
Staat de bovenruit nu op haar plaats, dan wordt 
zij vastgehouden door den groefrand van 1 cm (F) 
en verder in den bovenrand, waarin de groef 2 cm 
diep is (B). De glasruit reikt hierin evenwel slechts
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1 cm. Schuiven wij nu de bovenruit omhoog, dan dringt deze 2 cm in de groef, komt 
vrij van de zijgroef (F) en kan naar voren gehaald worden. Aangegeven werd in de 
bouwschema's, dat het aanbeveling verdient de ruiten rondom te laien slijpen. De 
scherpe kanten zijn er dan afgehaald en de ruiten passen ook beter op elkaar. 
Ingeslepen handgrepen vergemakkelijken het uitschuiven der ruiten belangrijk. 
Eventueel kunnen ook metalen handgrepen, welke om den onderrand van het glas 
klemmen, dienst doen. Kleine rubber stootstrookjes over den bovenrand van de 
onderruit geklemd, voorkomen beschadiging der ruiten bij wat hardhandige plaatsing. 
Is men in het bezit van een automatische vliegenval, dan kan deze door middel van 
een glazen buisje, in verbinding gebracht worden met het terrarium. Een der beide 
uitneembare ruitdeelen wordt hiertoe vervangen door een stuk triplex van dezelfde 
grootte, waarin een gat uitgespaard is, ter grootte van de door te laten glasbuis. 
Amateurs zijn slechts zelden in het bezit van de gereedschappen, benoodigd om de 
houten groeven in de „stijlen" te „loopen". Geef daarom de maten even op aan een 
timmerman, die er zijn cirkelzaag slechts even voor behoeft aan te zetten. Het kost 
zeker geen kapitalen, al wordt men tegenwoordig wel wat huiverig om een schatting 
te maken voor zelfs zulke kleine bezigheden. Maar door dit advies op te volgen is 
men dan ook verzekerd van een feilloos werken van het systeem en dat is heel wat 
waard. In een volgend artikel bespreken wij een andere methode om uitneembare 
ruiten in het terrarium aan te brengen.

het teRRARium ondeR ORie aspecten qezien
Door 6. j. van 6eR laan, ’s QRavenhaqe

Het is al weer een paar jaar geleden, dat in ons maandblad geschreven werd over 
„Schoonheid of doeltrelfendheid", waarmede bedoeld werd, dat men een terrarium 
kan houden om het pleizier dat men er aan wil beleven, maar ook, om er eenig 
studie-object van te maken. Op dit thema wilde ik nog eens terugkomen.
Het is mogelijk, en daarin zal ieder het met mij eens zijn, om visschen in aquaria 
en herpetos in terraria te houden, die niet anders zijn dan de meest simpele bakken 
met water of met aarde, die men zich kan voorstellen. Planten, rotsen, een aardig 
vijvertje enz. zijn niet noodig, behalve dan natuurlijk, waar de planten voor ei-afzet- 
ting moeten dienen (zells dat is niet noodig. Vroeger deed ik het bij wijze van 
proefneming wel met strookjes bedzeil). Met een doorluchter, een filter, en wat er 
nog meer voor aquariuminstallaties zijn, en — wat het terrarium betreft, met een 
behoorlijke ventilatie, behoorlijke vocht- en droogtegraad — ja, in beide gevallen 
dus met geheel mechanische hulpmiddelen, kan men met succes visschen, reptielen 
en amphibieen houden. Reeds eerder wees ik op een Duitsch kweeker, die zijn kostbare 
exoten in kraakzindelijke en pijnlijk opgeruimde terraria hield, waarin als ondergrond 
slechts een steeds verwisselbaar stuk pakpapier. Het was alleen voor woeldieren, 
dat hij wat uitgekookt bodemzand beschikbaar wilde stellen.
Dit alles is mogelijk, dus wij dienen — ook al zou deze wijze van doen ons persoonlijk 
niet bevredigen — een dergelijke hygienische methode als een feit te accepteeren. 
Bij de andere methode, de biologische methode, gaat de terrariumhouder er van uit, 
dat hij zijn dieren de voor hen passende omgeving heeft aan te bieden. Dit nu brengt 
enkele consequenties met zich mede, want wil men het dan ook biologisch doen, 
dan mo6t men zich aan den opzet: een terrarium ingericht voor een bepaalde dier- 
soort, houden. En dit brengt in de practijk met zich mede, dat men dient af te zien 
van het gezelschapsterrarium, en gebonden zal zijn aan een soortterrarium.
Want het zal elkeen duidelijk zijn, dat voor elk van onze inlandsche soorten van 
amphibieen en reptielen, het landschap, de omgeving anders is, dat elke soort zijn 
eigen levensplaats of biotoop heeft, dat — om het nog sterker uit te drukken — bij 
zeer vele reptielen gesproken kan worden van een individueel territorium, zoodat 
men, wil men werkelijk een terrarium biologisch-juist houden, niet alleen gebonden 
is aan een soort per bak, maar bovendien aan hoogstens een paartje per terrarium; 
later in het jaar aan zelfs een exemplaar per bak. Slechts in het voorjaar zou men 
— om der wille van de paringsdrift — de bevolking wat mogen uitbreiden.
Nu beseffen wij levendig, dat een zoodanige wijze van terrariumhouden den meesten 
van ons niet gegeven is. Wij missen ruimte, geld, materialen, enz., om ons zoo ideaal 
te installeeren.
Maar bovendien valt het niet te ontkennen, dat deze geheele biologische terrarium- 
houderij min of meer een fictie is, een fictie, alleen doorgezet, omdat men — het 
koste wat het wil — zijn dieren een zoodanig stukje natuur wil bieden, dat zij hun 
gevangen-zijn vergeten, opdat zij zich zouden gedragen als in de vrije natuur. Dit 
laatste nu heeft alleen waarde, wanneer wij aannemen, dat het terrariumdier hinder, 
last en belemmering ondervindt van zijn gevangenschap, en wij wagen het neer te
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*
schrijven, dat dit in een normaal, goed „gedreven" terrarium volstrekt niet het geval 
is. Sentimentaliteit in dezen is een menschelijke en geen „hagedisselijke" eigenschap. 
Wie dus denkt, dat hij zijn dieren het leven aangenamer maakt, door hen een 
biologisch-juiste omgeving te bieden, maakt den mensch maat van alle dingen. Een 
mechanische, dus hygienische oplossing is, wat het dier betreft, naar onze meening 
even goed. Wanneer er zoo noodig maar een koester-, klim-, schuil-, vervel-, eet-, 
enz. enz. gelegenheid is, al is die nog zoo nuchter of mechanisch samengesteld, dan 
is dat het dier al goed. De natuurgetrouwe stoffeering is voor ons pleizier.
Zoo zien wij dus, welke eischen de biologische methode stelt. Haar streven verdient 
erkenning en waardeering. Zij doet het accent vallen niet — zooals bij de hygienische 
methode — op het dier-alleen, maar op de gemeenschap: dier-omgeving. Maar beide 
methoden pretendeeren iets, en als zoodanig moeten zij dan ook gewaardeerd 
worden. Bij de hygienische methode moet het dier volkomen gaaf, gezond en wel- 
gevormd, bij de biologische methode mag er niets aan de biotoop ontbreken of 
verkeerd zijn. Beide methoden dulden geen afdwalingen, uitzonderingen, halfheden 
of compromissen. Het papier is geduldig, en wij kunnen dit nu wel allemaal voor- 
schrijven, maar — wij zeiden het reeds — de practijk van de terrariumhouderij leert 
het anders. Derhalve wil ik nog een andere methode voorstellen, en dat is die van 
den terrariumhouder, die een terrarium houdt, omdat hij dat zoo leuk, boeiend, mooi 
en interessant vindt.
Een eigenaardig en nogal vaag motief zult ge zeggen. Toegegeven, maar niettemin 
is dit het motief van de meeste terrariumhouders. De terrariumhouderij is een 
ontspanning, en in een ontspanning moeten wij ons vrij kunnen laten gaan. Daar 
moeten niet, zooals in het gewone leven, te veel regels, bepalingen en voorschriften 
zijn, anders is de aardigheid er spoedig af. Wij willen dan een terrarium, waarin 
de dieren leven, die wij toevallig in handen kregen, of die wij klein gevangen of zelf 
gekweekt hebben, er moet dat plantje in waar onderweg ons oog op viel, het plantje 
dat we uitstaken en thuis determineerden, dat mooie stuk steen dat we vonden, dat 
zelf geknutselde vijvertje, dat alles moet er een plaatsje in vinden, en nu heeft de 
moderne terrariumliefhebber wel geleerd, dat er droge en natte terraria zijn, met 
alle overgangen daartusschen, maar binnen die grenzen is er nog veel te fantaseeren. 
Wij weten wel, dat een Muurhagedis en een Groene Kikvorsch niet samengaan, 
evenmin als een Zandhagedis en een Roodbuikpadje. Die fouten zullen wij niet spoedig 
maken, maar ook hier is de speling nog groot, zelfs wanneer men een terrarium van 
een vaststaand type aanhoudt, juist omdat de mensch in zijn terrarium zijn fantasie 
en zijn pleeglust wil uitleven.
Naar eenige maatstaven gemeten echter, is zoo'n terrarium waardeloos, hoe waarde- 
vol het als speelplaats van den bezitter ook moge zijn. Het is een vormloosheid, een 
vergaarbak, een kladschrift, een geen-vleesch-en-geen-visch-ding, men kan er geen 
enkele eisch aan stellen. Mankeeren de dieren iets, nu ja, het is een gezelschaps- 
terrarium. Is de samenstelling van het „gezelschap" niet zooals het behoort: oud met 
jong, klein met groot, vreedzaam en vechtlustig door elkaar, hetzelfde antwoord. 
Staat er een plant in, die geheel uit den toon valt, weer dezelfde dooddoener. Het 
feit, dat men „zoo maar voor zijn pleizier" een terrarium houdt, wil bij velen een 
vergoeilijking zijn, om er dan ook maar een ratjetoe, een fantasietje van te maken. 
Het hygienische wil men niet, het biologische is niet consequent door te voeren, nu, 
dan „zoo maar". En dat gaat er nu wel wat halfbakken uitzien! Want er is niets op 
deze wereld zoo waardeloos als het doellooze, niets zoo vervelend als het richting- 
looze. Want ik wil U zeggen, dat deze wijze van terrariumhouden op den duur 
stierlijk gaat vervelen, en daardoor moordend voor de liefhebberij is. Daarom moeten 
wij ook in deze derde wijze van doen een richting, een consequent streven brengen. 
Het is daarom dat wij U bij dezen de aesthetische methode voorstellen.
Zeer mooi komt dit nu overeen met de drie aspecten van de menschelijke psyche: 
de hygienische methode sluit aan op de logica, het nuchtere verstand, de biologische 
methode correspondeert met de ethica, de leer van de levenswijze, de aesthetische 
methode is verwant aan de aesthetica, de leer van de bewegingen des gemoeds, 
want niet alleen moet men in de aesthetica de leer van het schoone zien, het is de 
leer van het wil-looze gevoel, en daarvan is het Schoone de voleinding. 
Achtereenvolgens stellen deze methoden ons dus voor: het verstand, den wil en het 
gevoel, achtereenvolgens zal dus de mensch, in wien een van deze aspecten over- 
heerscht, zijn interesse doen uitgaan naar het hygienische, het biologische of het 
aesthetische terrarium.
De aesthetische methode nu, vindt het compromis tusschen de wenschen van den 
terrariumhouder en de eischen van het terrariumhouden. Het terrarium moet hier zijn: 
een gaaf en afgerond geheel, dat aan den persoonlijken smaak van den terrarium
houder voldoet, en omgekeerd bezien: de terrariumhouder moet een zoodanig inzicht 
hebben in de grondslagen van zijn liefhebberij, dat hij geen genoegen neemt met
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een terrarium, dat niet gaaf, niet schoon en niet volmaakt is. Hier vinden wij dus 
geheel andere gezichtspunten dan bij het biologische terrarium. Hier niet het dier- 
in-zijn-omgeving voorop, hier geen studie-object, hier de liefhebbende en liefheb- 
berende mensch z61f voorop. Maar dan ook hier een streven naar vervolmaking. 
Geen verveloosheid, geen stukke en vuile ruiten, geen kwijnende planten en dieren, 
geen vervuild vijvertje. Want al is het „maar liefhebberij", zooals ook de figuurzaag- 
amateur geen genoegen mag nemen met broddelwerk, zoo mag ook de terrarium- 
houder dit niet doen.

Aesthetisch ingericht terrarium ')

Nu gaat de nadruk vallen op het terrarium als fraai meubelstuk, als een — des 
avonds verlicht — schilderij, op een harmonieuze beplanting en stoffeering, op een 
schoone ruimteverdeeling, op een bedriegelijke perspectivische werking, op een met 
zorg en oordeel samengestelde bevolking, kortom op een schoon en afgerond geheel. 
Men ziet, nieuwe mogelijkheden, maar mogelijkheden, die zich op een doel richten, 
en die daardoor zinvol en bevredigend zijn.
Het lijkt paradoxaal, dat ik bij het opsommen van die mogelijkheden de dieren het 
laatst noemde. Toch is het dat niet. Wij houden nu een terrarium niet in de eerste 
plaats om de dieren, niet om te kweeken daarmee, maar om een stukje natuur in 
huis te hebben, dat een rustpunt voor onze aandacht zij, een vrije-tijdvulling. Wij zijn 
niet alien biologen of studie-menschen, wij zijn slechts liefhebbers van iets groens 
en iets levends in ons huis. Hier wordt de door de wetenschapsmenschen zoozeer 
gesmade onwetenschappelijkheid van den „liefhebber" tot systeem verheven, omdat 
wij nu eens den mensch vooropstellen, en niet de studie van de levende natuur.
Met al dit geschrijf wil ik dus het goed recht bepleiten van het liefhebbersterrarium, 
mits dit dan ook naar eigen aard verzorgd en schoon is, van de met liefdevolle zorg 
en aandacht samengestelde en onderhouden gemeenschap van planten en dieren 
in de huiskamer.
Onze liefhebberij groeit, ongetwijfeld zal de voorlichting (in wetenschappelijken zinl) 
evenzeer groeien, ongetwijfeld ook zullen er te zijner tijd wedstrijden en tentoon- 
stellingen zijn, en daardoor ook keuringsreglementen. Nu het nog tijd is, om zoo'n 
reglement samen te stellen, zou ik dan ook willen voorstellen, om daarin rekening 
te houden met het bestaan van drie groepen van terraria, hygienische, biologische 
en aesthetische, om bij zoo'n keuring de inzenders te verplichten, zichzelf in te 
deelen in een van die groepen, opdat gezegd kan worden, dat ieder ingezonden 
terrarium iets pretendeert te zijn, zoodat normen kunnen worden aangelegd, opdat 
bij elke groep naar het volmaakte kan worden gestreefd, en niet bij alle groepen 
water in den wijn moet worden gedaan, bij gebreke van vaststaande uitgangspunten. 
Zoo zal men een biologisch ingericht terrarium behooren af te keuren wanneer er 
een ve'rlichting in is aangebracht, en een aesthetisch ingerichte bak zal een 
„gecultiveerder" plantengroei moeten te zien geven dan een biologisch ingericht 
terrarium, terwijl een verlichting in den aesthetisch ingerichten bak alleszins te 
rechtvaardigen is. Men mete dan ook het aesthetische terrarium alleen naar dezen
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maQtstaf: is het een schoon geheel, verraadt het den zorgzamen aard, de liefdevolle 
hand en den smaakvollen aanleg van zijn „baas", is het de bak van een ontwikkeld 
terrariumlieihebber.
Zoo krijgt dan ook het echte liethebbersterrarium een doel en een richting. Het is 
niel meer „zoo maar", en de lieihebber behoeft zich niet meer gering te achten, omdat 
hij nu eenmaal geen wetenschappelijke aspiraties heeft, en hij behoeft zich niet als 
een halfslachtige te beschouwen, omdat hij er „zoo al" mee tevreden is. Hiermede 
hoop ik een richting gewezen te hebben, die ook nog bestaat, die tot dusver eigenlijk 
maar als een onvolmaakte vorm van terrariumhouderij werd beschouwd, die dan 
ook als „amateurswerk", als „geliefhebber" werd uitgekreten, doch die een op 
zich zelf bestaande richting is, rekening houdende met den aard van den mensch, 
een richting, die binnen den opzet van een Vereeniging van Terrariumhouders, zeer 
zeker recht van bestaan heeft.

nieuws van onze weRkQRoepen
De in het Mededeelingenblad van Juli aangekondigde excur-. 
sie van de wg 's-Gravenhage naar de natuurreservaten 
Bierlap en Kijfhoek te Wassenaar moet om bijzondere redenen 
verzet worden naar 1 September 1946. Hoogstens 30 deel- 
nemers. Men moet zich van te voren schriftelijk als deel- 
nemer(ster) opgeven aan den heer H. C. Koopman, Paets van 
Troostwijkstraat 207, 's-Gravenhage. Deelneming toegestaan 
voor alle leden.

vRaaq en aarmoP, RUilRUBRiek
Mededeelingen worden gratis opgenomen. Zij moeten uiterlijk den 
20en van de maand in 't bezit zijn van den redacteur!
Ons lid Alb. van Dijk, Mariottestraat 5, Amsterdam Oost biedt te 
koop aan: „Het Aquarium" 24 nrs 1943 t/m 1946 / 3,50; Evers 
„Nederl. Kevers" (nieuw) / 4,—; Jost „Pflanzenphysiologie" / 5,—. 
Ons lid J. Munniks, Cornelis Evertsenstraat 13, Utrecht biedt te koop 
aan: Terrarium 100 lang, 60 breed, 80 hoog, met dubbele ruiten 
(luchtisolatie), houten omlij sting met celotex bekleeding, zinken 
bodembak, zeer geschikt voor tropische inrichting. Prijs nader 
overeen te komen.

10 September 1946 — een feestdag voor ..Lacerta". De eerste vijf jaren zitten er opll 
Geen mooier cadeau dan ieder een lid aan te brengen of een gift voor ons Cliche- 
Fonds. Helpt mede ..Lacerta" groot en sterk te maken.

heRpeto-qeoQRafische Oienst
Documentatiedienst voor het verzamelen van gegevens 
over de geografische verspreiding van reptielen en 
amphibieen in Nederland.
Alle correspondentie, dezen dienst betreffende, te richten 
aan: den heer D. P. van Wijk, Amersfoortschestraatweg 45, 
Bussum.

In vijftien maanden tijds (de periode van September '44 tot Mei 1945 
kan buiten beschouwing blijven) zijn ruim acht honderd documen- 
tatie-kaarten aan leden en enkele belangstellenden daarbuiten op 
hun verzoek toegezonden. Deze belangstelling is zeer verheugend, 

doch velen blijven in gebreke bij het ingevuld retourneeren, want tot heden (begin 
Juli 1946) werden slechts drie honderd kaarten terugontvangen. Leden en belang
stellenden, mogen wij de 500 ontbrekende kaarten v6or 1 September tegemoet zien? 
Elke opgave, van wat voor kikkertje of hagedisje ook, is welkomll 
In de provincie Utrecht is de neotenische vorm van Triturus vulgaris gevonden. Het 
is opvallend, dat deze vondst juist gedaan wordt in de provincie met het zeer lage 
jodiumgehalte in het water (het wordt aan het drinkwater kunstmatig toegevoegd). 
Het verband tusschen jodium en schildklier eenerzijds en schildklier en metamorphose 
anderzijds geeft te denken. Wij komen hier later uitvoeriger op terug.
Gemeld werd ook de vondst van Bufo viridis, de Groene pad *), jaren terug. Wie 
weet een vangst van meer recenten datum te melden?
Eten kikvorschen aardbeien? Mij bereiken „klachten" over deze aardbeiroovers. 
Berust dit op nauwkeurige waarneming? En is het de door den wind toevallig
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bewogen aardbei, of werkelijk de vrucht zelf die de kikvorsch, ovexigens zuiver 
carnivoor, tot toehappen prikkelt? Wie heeft hierover nadere gegevens?

D. P. VAN WIJK, Bussum.
*) De naam Groene Pad niet te verwarren met die van Bufo calamita, die abusieve- 
lijk vaak ook met Groene Pad wordt aangeduid, doch waarvoor de Nederlandsche 
naam: Rugstreeppad o.i. de meest karakteristieke is.

REDACTEUR.

Leven C)6R P<\C)C)6n V 6oor j. tuinstpa, den haaq
Bufo, Bufo, de gewone pad (vervolg van pagina 56

De roep van het water.
Wanneer de winter ten einde loopt, is Bufo bufo klaar voor de voortplanting. Zij 
heeft den winter in een soort verdoovingstoestand doorgebracht, de z.g. winterslaap. 
In den loop van den vorigen zomer en herfst zijn de eierstokken van 't wijfje steeds 
in gewicht toegenomen, zooals uit de volgende getallen zal blijken.

totaal gewicht 
15 Juli 60 gram

1 Augustus 78 gram
15 Augustus 45 gram

1 October 50 gram

gewicht van de eierstokken
3 gram = 5 % totaalgewicht
5 gram = 6,4 % totaalgewicht
4 gram = 8,8 % totaalgewicht
9 gram = 18 % totaalgewicht

Aan het einde van den winterslaap wegen de eierstokken dan ook plus minus een 
vijfde van het totaal gewicht. Uit het staatje blijkt tevens hoeveel er van een goede 
voeding in den zomer en herfst afhangt.
Zoodra de pad nu definitief wakker is, gaat zij naar 't dichtst bij zijnde water, zoo 
noodig tippelt zij daar kilometers voorl De drang is onweerstaanbaar en al heeft zij 
den geheelen winter gevast, zij gunt zich niet den tijd om onderweg te eten. Belang- 
xijker zaken wachten haar. De mannetjes zijn altijd eerder in het water dan de wijfjes, 
niet omdat deze laatste 't zoo koud vinden, maar omdat ze den mysterieuzen roep 
van het water eenige dagen later hooren dan de mannetjes. Misschien worden ze 
ock aangetrokken door den korten staccato roep van de mannetjes.

Paring. Vele vrouwtjes, die het water bereiken, gaan al vergezeld van een mannetje, 
dat zich stevig met z'n voorpooten achter de voorpooten van het wijfje vastklemt. 
In deze houding volhardt de man Bufo, totdat de eieren zijn afgezet, wat soms 
verscheidene dagen op zich kan laten wachten.
P. M. Ufland heeft aangetoond, dat de gevoeligheid van 't mannetje voor electrische 
en chemische invloeden gedurende dezen tijd is verminderd.

De eieren worden gelegd in twee 
snoeren, die bedekt zijn met een 
doorzichtig gelei. De ei-afzetting 
duurt tenminste 10 uur, soms zelfs 
28. De duur van het geheele 
paringsproces staat in verband 
met de heerschende temperatuur.
Koude verlengt het verloop.
Rostand heeft zelfs een tijdsduur 
van 56 dagen waargenomen. Bei-
de dieren hebben dit echter niet Gedeelte van een Eiersnoer van Gewone pad 
overleefd, hetgeen te begrijpe-
lijker is, wanneer men bedenkt dat gedurende dezen tijd in het geheel geen voedsel 
wordt opgenomen. Na de ei-afzetting wegen de eiersnoeren ongeveer 100 gram en 
er voor 15 a 20 gram. Deze gewichtstoeneming is een gevolg van het feit, dat de gelei, 
die het ei omhult, water opzuigt.

Klemreflex.
Een man Bufo, die eens gepaard heeft, kan er heel moeilijk toe gebracht worden 
het wijfje los te laten, al wordt hij nog zoo slecht behandeld, hij houdt toch vol. Een 
mannetje, dat bij den rug werd opgetild, hield z'n wijfje zelfs nog vast toen er twee 
gewichten van elk 100 g aan bevestigd werden. Het vrouwtje woog 105 g en het 
mannetje, dat slechts 27 g zwaar was, torste dus een vracht die ruim elf maal 
zooveel was als zijn eigen gewichtl De man van 70 kg, die 770 kg optilt moet nog 
geboren worden!
Wanneer men kans heeft gezien een Bufo mannetje uit zijn omklemming los te maken 
en hem daarna een stok tusschen de voorpooten houdt, zal hij deze vastklemmen:
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de zgn. klem-reflexbeweging. Volhouden blijft de pad echter niet in deze omklemming. 
Tijdens den paartijd trekt elk bewegend voorwerp het mannetje aan en wekt de 
klem-reflex op, net zooals het anders de hap-reflex opwekt. Hieruit is dan ook te 
verklaren dat in dezen tijd padden- en kikkermannetjes vaak saldmanders en visschen 
vervolgen. Het komt wel voor, dat ze zich op den kop van een grooten visch 
vastklemmen, wat vooral in karperkweekvijvers verliezen kan geven doordat den 
visch de oogen ingedrukt kunnen worden. Zooals echter vanzelf spreekt vertoonen 
ze voorkeur voor dieren van eigen soort en speciaal natuurlijk wijfjes. Bij de niet 
buitengewoon elegante pad valt ook niets van ook maar eenige hofmakerij te 
bespeuren, zooals vaak bij visschen zoo mooi te zien valt.
Wedijver tusschen de mannetjes.
Het aantal mannetjes overtreft dat van de wijfjes aanzienlijk. Daar er evenveel dieren 
van beide geslachten worden voortgebracht, kan dit alleen een gevolg zijn van het 
feit, dat de wijfjes 't zwakst zijn, in dit geval dus werkelijk het zwakkere geslacht. 
Er wordt beweerd, dat de mannetjes woedende gevechten houden om de wijfjes, 
maar is dit werkelijk waar? Een feit is het dat een mannetje er geen been in ziet om 
te trachten een ander mannetje zijn wijfje te ontfutselen, zonder zich te storen aan de 
rechten van het eerstgekomen mannetje. Toch kan men niet bepaald van vechten 
spreken, het is wat stooten en duwen, maar agressief is het niet. Welke wapens 
zouden ze ook moeten gebruiken? Het best kan men alles waarnemen door enkele 
paren in een vijvertje te zetten en bovendien nog enkele mannetjes extra. Spoedig 
vallen de overtollige mannetjes de paren aan en men kan dan zien hoe meesterlijk 
de eerstgekomen pad al zijn mededingers van zich af weet te houden door met zijn 
achterpooten voor- en achteruit te trappen.
De uitwassen in den paartijd.
Er bestaan diverse verschillen tusschen de twee geslachten van Bufo bufo. De man 
is kleiner, heeft een lichtere huid, is maar eenkleurig en hij heeft sterkere voorpooten. 
Maar voor een periode van verscheidene maanden, den paartijd er bij inbegrepen, 
kan men het mannetje van een wijfje onderscheiden door de kenteekenen aan de 
voorpooten. Hij heeft dan koffiekleurige uitwassen aan den bovenkant van de twee 
binnenste vingers, aan den binnenkant van den derden vinger en op het binnenste 
handwortelbeentje. Men vermoedt, dat zij het mannetje van nut zijn bij de paring. 
Deze uitwassen beginnen te verschijnen tegen het einde van Augustus, ze zijn in 
den herfst geheel ontwikkeld, in October rond en tijdens den winter blijven ze zoo. 
Na den paartijd verdwijnen ze langzamerhand door achtereenvolgende afschilferingen. 
Eindelijk in Juli zijn ze geheel verdwenen en de plaats waar ze zaten wordt alleen 
nog aangeduid door een plekje dat iets bleeker is door de algeheele afwezigheid 
van de cellen die zwart pigment bevatten. De ontwikkeling is afhankelijk van 
inwendige afscheidingen. Een nog niet volwassen pad bezit de uitwassen niet.
Als resultaat van experimenten met de Vuurbuikpad leidden Guyenot, Muskowska en 
Ponse af, dat de slijmklier, misschien de afscheiding van de voorste lob, iets te 
maken heeft met deze uitwassen. De samenwerking van twee hormonen schijnt 
noodig te zijn voor de ontwikkeling. Toch is de beteekenis der uitwassen niet geheel 
duidelijk. Er bestaat o.a. ook een theorie volgens welke de uitwassen geen verband 
houden met de paring. Op een zekeren dag verschenen ze voor het eerst bij de pad, 
heel toevallig en ze hebben zich bij alle volgende generaties gehandhaafd. Waar ze 
voor dienen wordt echter in't midden gelaten. Deze theorie bevredigt dan ook slechts 
ten deele. We moeten, wat deze zaak betreft, ons neerleggen bij onwetendheid.
Terug naar het land.
Na de ei-afzetting verlaat de man Bufo het wijfje. De vraag rijst of een mannetje 
met meerdere wijfjes paart onder natuurlijke omstandigheden. Rostand vertelt, dat 
bij hem in een aquarium 6en mannetje achtereenvolgens met vijf wijfjes paarde, na 
de paring werd het mannetje echter onmiddellijk gescheiden. Rostand voegde er aan 
toe, dat de wijfjes alleniaal al rijpe eieren hadden, zoodat een omklemming slechts 
twee a drie dagen duurde. Men zou denken, dat het mannetje kramp in zijn voor
pooten krijgt als gevolg van de langdurige omklemming. Het vertoont echter absoluut 
geen teekenen van ongemak. Zoodra de man Bufo het wijfje heeft losgelaten loopt 
en zwemt hij zonder de minste moeite. Swammerdam merkte dit al op bij den man 
kikker. Daarna wordt er geen tijd verspild door longer in het water te blijven, de 
padden komen weer op het land en gedragen zich verder normaal. Mannetjes, die 
geen wijfje hebben gevonden, blijven soms iets longer in het water. De terugtocht 
naar het bosch, of waar ze anders vandaan kwamen, is minder snel dan de tocht naar 
het water. Daar ze sedert den vorigen herfst niets gegeten hebben, eten ze dezen 
zomer en in het begin van den herfst verbazend en hamsteren als het ware een 
nieuwen wintervoorraad.
In het volgend en slotartikel behandelen we dan nog het ei, de larve en de 
metamorphose of gedaanteverwisseling van de pad.
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