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De determinate van anuren-larven naar het gedrag 
door W. G. v. Oijen, den Haag 

Jonge groene Kikvorsen, laatste stadium van ontwikkeling, de staart is nog aanwezig Foto: Fischer-Braunschweig 

Zijn de ondeizoekingen omtrent het amphi-
bien-gedrag al viij schaars, het feit, dat de 
laiven van kikvorsen en padden in dit 
ondeizoek betiokken worden, is tot nog toe 
zeldzaam. Dat dit toch geschiedt, blijkt uit 

een publicatie van Dr I. Iienaus-Eibesfeldt, 
waarvan wij het belang voor onze leden 
wel zo groot achten, dat wij het voornaam-
ste van zijn bevindingen hier zullen weer-
geven. 
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Immeis, deze gegevens maken het mogelijk 
do verschillende soorten in het vrije veld 
naar hun gedrag te determineren, daar 
elke sooit een verschillend gedragspatroon 
blijkt te bezitten. 
Nemen wij bijv. de larve van de gewone 
pad (Bufo bufo) onder de loupe, dan blijkt, 
dat deze van alle Europese soorten het 
meest uitgesproken sociale gedrag ver-
toont. De larven vormen nl. grote groepen, 
die zich vaak lintsgewijs door het water 
bewegen, waarbij de individuen van een 
zwerm zich streng parallel ten opzichte 
van elkandei bevinden. In deze foimatie 
zwemmen de gioepen vaak meters ver 
zonder zich te voeden. Wanneer twee groe-
pen elkaar ontmoeten, smelten zij ineen, 
waarbij de kleinere meestal de richting 
van de grotere volgt. 
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De „snoeren" van de rugstreeppad 
op het ogenblik van ultkomen. 

De handelingen der larven zijn synchroom, 
zij zwemmen alle tegelijk en voeden zich 
gemeenschappelijk. Bij het eten laten zij 
zich op wateiplanten neer of weiden op 
hun rug zwemmend de „film" op het water 
af. Zij happen echter geen lucht, zoals men 
oppervlakkig zou menen. Daarin onder-
scheiden zich de larven van alle echte 
padden van die der kikvorsen, die naar de 
oppervlakte stijgen om lucht te happen. 
Aan de oever vormen de paddenlarven bij 
het voedselzoeken vaak zulke dichte op-
eenhopingen, dat men gemakkelijk vele 
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met de hand uit het water kan scheppen. 
Zij zijn weinig schuw en vluchten niet, als 
er een schaduw op hen valt. Slechts wan-
neer het water heitig beroerd wordt, nemen 
zij de vlucht. Pas vlak voor de metamor-
phose reageren zij op optische prikkels 
met een vluchtreactie. 
Zeer belangwekkend is het feit, dat deze 
larven over een „schrikstof" beschikken. 
Drukt men nl. een larf kapot en laat men 
de vrijkomende vloeistof voorzichtig in het 
water lopen, dan vluchten alle larven in 
de buurt als dooi de bliksem getioffen. 
Biedt men paddenlarven echter sap van 
kikvorslaiven, dan veitonen zij absoluut 
geen schrikreactie. 
Een dergelijke schrikstof was alleen be-
kend bij vissen, waar wij hem o.a. hebben 
leren kennen door de bekende elrits-
proeven van Prof, von Frisch. 
Overigens blijkt ook een zoetwateislak 
(Heliosoma nigiicans) ovei een deigelijke 
schiikstof te beschikken. 
De larven van de rugstreeppad (Bufo cala-
mita) vertonen een geheel ander gedrag. 
Zij leven niet sociaal, zwemmen niet in 
groepen, zijn schuw en vluchten reeds als 
er een schaduw op hen valt. Zij zoeken 
hun voedsel in los verband op de bodem 
van de walkant. 
Een andei gediagstype vinden wij bij de 
larven van de knoflookpad (Pelobates fus-
cus) en de boomkikker (Hyla arborea). De 
volkomen solitair levende larven van de 
knoflookpad heiinneren in hun gedrag aan 
vissen. Zij zwemmen met langzame slagen 
van de staart door het water, waaibij zij, 
precies als vissen, vaak tussen twee slagen 
van de staait een eind bewegingloos dooi 
het water glijden. Ook kunnen zij viij zwe-
vend bewegingloos of ondei licht vibreren 
van de staartpunt in het water staan. Zij 
weiden zowel de waterplanten als de film 
aan het wateroppervlak af. Daarbij nemen 
zij een andere lichaamshouding aan dan 
de paddenlarven; terwijl deze onderste-
boven zwemmen, staan de larven van de 
knoflookpad met de lengteas van hun 
lichaam loodrecht op het wateroppervlak. 
Deze larven happen ook lucht. Hiertoe 
komen zij bliksemsnel omhoog, nemen een 
luchtbel en verdwijnen als in een vlucht 
naar beneden. Hetzelfde neemt men bij alle 
luchthappende larven waar en is wellicht 
een aanpassing i.v.m. een optreden van 
vijanden. Een sociale schrikreactie verto-
nen zij niet. 
Het meeste van de knoflookpad gezegde 
geldt ook vooi de boomkikvois. Toch zal 
men beide soorten in larve-toestand (aige-
zien dan van de giootte) niet gauw vei-
wisselen. Terwijl nl. de grote larven van 
de knoflookpad in elk onderdeel van het 
water voorkomen, houden de larven van 
de boomkikvors zich bijna uitsluitend in 
het bovenste gedeelte tussen de (diijvende) 
wateiplanten op. 
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Zojulit uitgekomen larven van de bruine Kikvors, grazend aan de opperplakte. Foto J. Th. ter Horst 

De larven van het geslacht Rana zijn even-
eens gemakkelijk aan hun gediag te hei-
kennen. In alle gevallen zijn het zeer schu-
we, overwegend de bodem afgrazende 
larven, die bij een optredende beschadu-
wing direct vlak boven de bodem weg-
schieten, om zich tenslotte in de bodemlaag 
te veibeigen. In veleilei opzicht herinneren 
zij aan de larven van de mgstreeppad; zij 
ondeischeiden zich echtei, behalve door 
hun uiteilijk, ook dooi het luchthappen. 
Moeilijkei is bij dit geslacht het onder-
scheid der afzonderlijke soorten. Meestal 
heeft men hiertoe wel enige oefening nodig. 
Do larven van de groene- of waterkikvors 
(Rana esculenta) neigen van alle soorten 
het minst tot elkaars gezelschap. Van alle 
Ranalarven zijn zij ook de schuwsten. Na-
dert men de oever of beschaduwt men ze, 
dan vluchten zij terstond, vaak over een 
afstand van een tot twee meter, om zich 
tenslotte met zulk een vaart in de bodem 
te boren, dat vaak modderwolkjes de plek 
aanduiden. Het onstuimig gediag van de 
wateikikker komt dus leeds in zijn larve tot 
uiting. 
De larven van de bruine of landkikvors 
(Rana temporaria) grazen vaak in los ver-
band en zijn eveneens schuw, doch niet zo 
onstuimig als die van de waterkikvors. Zij 

vluchten slechts over een korte afstand en 
verbergen zich spoedig. 
Van het geslacht Rana schijnen de larven 
van de heikikvors (Rana arvalis) nog het 
moest sociabel te zijn. Zij schijnen eveneens 
schuw te zijn, althans werd geconstateerd, 
dat, indien er enkele vluchtten, de, rest 
spoedig volgde. 
Over het gedrag van de larven van de 
geelbuik-vuurpad (Bombina variegata) en 
de vroedmeesterpad (Alytes obstetricans) 
is nog weinig bekend. Veldwaarnemingen 
over deze soorten in ons Zuid-Limburg zul-
len wegens het troebele water van de 
leempoelen aldaar wel niet gemakkelijk 
zijn. 
Resumerend kunnen wij concluderen, dat 
het gedrag der larven een belangrijk hulp-
middel is in het vrije veld voor de deter-
minatie der veischillende geslachten en 
soorten. Verder onderzoek hieromtient 
wordt dan ook aan onze leden op excuisie 
en vacantie van harte aanbevolen. 

Literatuur: Irenaus-Eibesfeldt, I.: Die Be-
stimmungen von Kaulquappen nach ihrem 
Verhalten. D.A.T.Z. 6e Jaargang biz. 16. 
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Kikkerdril, let op het verschil met de snoervormige legsels van de pad 

Biologische waarnemingen aan de 
huisjesslak Arianta arbustorum L. 

Foto Flscher-Braunchsweig 

door Ewald Fromming, Berl i jn 
vert. A. T. Reyst 

Naast de bekende bonte huisjesslakken, is 
Arianta arbustorum een van de bij ons (dat 
is in de omgeving van Berlijn) meest vooi-
komende slakkensoorten. Van de levens-
wijze is echter nog maar weinig bekend. 
Het dier leeft in vochtige loofbossen en op 
weiden, die door veel loofbomen omgeven 
zijn en komt zowel in de laagvlakten als 
in streken met heuvels en bergen voor. 
Het verspreidingsgebied omvat geheel 
Midden- en Noord-Europa en men vindt 
het dier zelfs tot boven de boomgrens, 
waar het dan tussen stenen wordt aan-
getroffen. Hoewel de naam dit zou doen 
verwachten, houdt deze slak zich bij voor-
keur niet op in bomen doch juist op de 
grond. 
De breedte van het huisje varieert tussen 
de 18 en 25 mm; de hoogte is iets minder. 
Gewoonlijk is dit glanzend kastanje-bruin 
gekleurd met ondoorzichtige strogele vlek-
ken, die zowel rond als langwerpig kunnen 
zijn en dikwijls zo in elkaai oveigaan, dat 
op vele vindplaatsen bijna gele huisjes 

woiden aangetioffen. Gewoonlijk loopi dan 
een band langs de giens van de laatste 
omgang. 
Ook het lichaam van de slak is niet bij 
alle exemplaien gelijk van kleur. Men vindt 
er, die Iichtgrijs of bruin zijn, maar ook 
bijna blauw-zwarte dieren. 
De huid van het voorste lichaamsgedeelte is 
bedekt met in rijen staande korte, duidelijk 
zichtbare rimpels. (Op de foto is dit goed 
zichtbaar). 
Zoals de meeste slakken, ontplooit ook 
onze Arianta zijn grootste activiteit na een 
langdurige regenbui of bij sterke dauw-
vorming, dus vooral in de avond- en 
morgenuren. 
Van Juli tot in de herfst worden de eieren, 
al naar de grootte en voedingstoestand 
van de ouders, in klompjes van 20 tot 70 
stuks in een ondiep, zelfgegraven kuiltje 
in rulle aarde afgezet. Ze zijn cremekleurig, 
kogelrond en hebben een doorsnede van 
2.6 tot 3.2 mm. Hoe groter het aantal eieren 
in een klompje, hoe kleiner de gemiddelde 
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grootte van de eieren. Na 17 a 22 dagen, 
bij koel weer kan het wel tot 30 dagen 
duren, komen de jongen uit, die dan reeds 
een teer, geel gekleurd huisje bezitten. 
Ze beginnen dadelijk met het opnemen van 
het gereedliggende voedsel, dat bestaat uit 
vergane plantaardige stoffen zoals blade-
ren en stengelbast enz. Maar leeds na een 
paa i weken beginnen ze ook aan de chlo-
lophyl bevattende delen van de hogere 
planten en al heel spoedig vreten ze alles 
dat ook voor de volwassen slakken als 
voedsel dient. 
De half-volwassen en volwassen dieren 
van Arianta arbustorum zijn dan ook erge 
plantenverwoesters, die haast geen plant 
met rust laten. Daarom is het ook 
onvoorzichtig ze in een mooi beplant terra-
rium aan hun lot over te laten. De mooie 
en vaak vrij kostbare planten zouden spoe-
dig grondig zijn opgeruimd. 
Toch is het houden van deze slakken zeker 
aan te bevelen omdat ze zeer levendig zijn 
en het gadeslaan van hun levensverrich-
tingen veel aardigheid kan verschaffen. 
Tot de planten, die hun lievelingsvoedsel 
uitmaken, behoren ongetwijfeld de brand-
netels en de akkerdistel en verder ook de 
meeste andere kruidachtige weideplanlen. 
Gewoonlijk worden de bladeren geheel 
opgegeten, slechts bij de hardere soorten 
blijft de middonnerf staan. Ook de netels 
en distels verdwijnen volkomen in de slak-
kenmaag — in de uitwerpselen kan men 
de brandharen van de Urticaceen en de 
stekels van de Cirsium zonder moeilijkhe-
den aantonen. 
Nog altijd wordt door sommige mensen 
muurvast geloofd, dat de slakken derge-
lijke planten met rust zouden laten. Moder-
ne biologen hebben echter reeds lang het 
tegendeel bewezen. Deze onjuiste mening 
is waarschijnlijk gebaseerd op het feit, dat 
brandharen en stekels ons, mensen, pijn 
veroorzaken en dus moet deze pijnprikkel 
op het weke slakkenlichaam „natuurlijk" 

In boekwerk no. 255 uit onze onvolprezen 
bibliotheek, een ingebonden jaargang van 
de „Wochenschriit fur Aquarien- und Ter-
rarienkunde", troffen mij, nog niet zo lang 
geleden, twee artikelen. Het eerste van 
G. Briinner, Hamburg-Hummelsbutter, be-
handelde enkele tropische moerasplanten, 
die zich uitstekend lenen om te worden 
geplant in het moerasgedeelte van een 
buiten-terrarium. De schrijver noemt hierin 
o.a. het bekende parapluieplantje (Cyperus 
alternitolius L.) en de rijst. Enkele foto's 
tonen, voor hen, die dit een sterke bewe-
ring mochten vinden, dat men op deze 

nog wel veel grotor zijn. Dit is weer een van 
devoorbeelden, dat door anthropocentrische 
(de mens en zijn natuui tot middel- en 
uitgangspunt hebbende. Vert.) motieven bij 
de waarnemingen van de planten en dieren 
verkeerde gevolgtrekkingen werden ge-
maakt. Om het leven van een dier te leren 
kennen, dient men zich vrij te maken van 
menselijke gevolgtrekkingen en het dier 
zonder vooroordeel in zijn levensuitingen 
te volgen. Elke wandeling buiten de stad, 
na een warme regen, kan de opmerkzame 
natuurliefhebber tonen, welk een druk 
slakkenleven er dan juist in de brandnetel-
bosjes heerst. Behalve Arianta arbustorum 
leeft daar nog menige andere soort en met 
een beetje geduld kan men gemakkelijk 
waamemen hoe de door de regen nat 
geworden bladeren door de slakken wor-
den opgegeten. 
In het terrarium kan Arianta arbustorum 4 
tot 5 jaar oud worden; in de vrije natuur 
vormt hij echter een welkome buit voor 
talrijke vijanden. De jonge dieren worden 
door kikkers, padden en zelfs door rool-
slakken bedreigd, de volwassen exempla-
ren vallen ten prooi aan muizen, vogels 
enz. 
Kraaien, eksters, lijsters en soms ook 
meeuwen grijpen de rondkruipende dieren, 
verbrijzelen de huisjes op een steen en 
peuzelen ze dan op. 

Noot van de vertaler: 
„Voor ons terrariumhouders, zijn deze 
slakken van groot belang. Zij vormen een 
bron van voedsel voor verschillende grote 
hagedissen, Parelhagedis, verschillende 
Skinks, Scheltopusik enz. Ook verscheidene 
waterschildpadden zijn dol op huisjesslak-
ken en doen zo de onmisbare kalk op voor 
hun beenderstelsel. Zie hiervoor ook mijn 
artikelen in Lacerta lOe jaargang: „Skinks 
in het terrarium?", 9e jaargang: „Culinaire 
geneugten bij schildpadden" of desnoods 
6e jaargang: „De Schildpadden". 

wijze een werkelijk tropisch aandoend 
landschap in zijn uin kan hebben. 
De derde plant, die de schrijver behandelt, 
is ook het onderwerp van het volgend arti-
kel. Hierin verhaalt dan de heer Rudolf 
Tannert, uit G6rlitz, zijn ervaringen met de 
Waterhyacinth. Na het lezen van deze op-
stellen stond voor mij vast, dat in mijn 
vijver een Eichhornia moest komen en toen 
ik, met enkele collega's, in midden Juni 
een bezoek bracht aan de Hortus botanicus 
te Leiden was men zo vriendelijk mij een 
stekje af te staan. 
Hoe taai deze plant wel is, blijkt uit het 

De Waterhyacinth door J. W. Rotermundt, 's-Qravenzande 
(Einhornia crassipes Solms) 

77 



feit, dat deze stek, die bestond uit een 
knolletje met drie bladeren, waarvan er 
onderweg nog een sneuvelde, binnen en-
kele weken nieuwe uitlopers vormde, on-
danks het feit, dat de plant in Leiden wordt 
gehouden in de Victoria regia-serre met 
haar haast verstikkende, vochtige broei-
warmte, terwijl kort na het overplaatsen in 
de vijver de temperntuur hier langs de 
kust nu niet bepaald zomers was. En groot 
was mijn vreugde, toen plotseling op een 
morgen mijn vader mij wekte met de mede-
deling, dal de Waterhyacinth bloeide! En 
ja hoor, vier diep-lila bloemen met een 
qeel hart pronkten in mijn vijvertje. Nu, het 
is inmiddels eind Augustus geworden, be-
dekt een dichte laag groen de oopervlakte 
tot aroot genoegen van mijn schildpadden, 
die tussen de knollen en bladeren prach-
tige schuilplaatsen vinden. 
Aan de bovengenoemde artikelen ontleen 
ik nog het volgende: 
De Eichhornia is afkomstig uit tropisch 
Amerika en heeft zich als een ware plaag 
verspreid over alle delen van de tropen. 
Zelfs kan hij zich in een warme zomer hier 
te lande zo sterk vermeerderen, dat regel-
matig moet worden uitgedund. De blad-
stelen, die knolvormig zijn opgezwollen, 
zijn gevuld met een sponsachtig weefsel 
en houden de plant drijvende. Bij zeer lage 
waterstand hechten de fijn vertakte wortels 
zich soms ook in de modder vast en wan-
neer de waterspiegel dan later weer rijst, 
„verdrinkt" de plant omdat zij zich niet 
meer kan losrukken. 
In het aquarium zorge men voor een lichte, 
zonnige standplaats en wanneer men de 
planten 's morgens en 's avonds licht be-
sproeit, is een dekruit niet noodzakelijk. 
Is men de gelukkige bezitter van een 
kleine plantenkas, dan is het viijwel zekei, 
dat men de plant zal zien bloeien en de 
bloemen behoeven dan in schoonheid niet 
vooi menige oichidee onder te doen. 
De overwintering biedt enige problemen, 
die echter toch wel zijn op te lossen. Een 
eerste vereiste is een lichte standplaats 
en een temperatuur van ongeveer 20 gra-
den. In de herfst, wanneer het gevaar van 
nachtvorst begint te naderen, zoekt men 
enkele kleine, jonge planten uit, die geen 

rotte en beschadigde plaatsen vertonen en 
brengt die over in een geglazuuide aarden 
schotel met als bodemlaag een menqsel 
van qoede aarde en turfmolm. Men kan hier-
bij de waterstand rustig vrij laag laten. 
Is de standplaats licht en warm genoeg, 
dan groeit de plant zelfs in de winter 
langzaam verder. 
Voorts kan het goed zijn, de Eichhornia zo 
nu en dan wat mest te geven. De bekende, 
in poties verkrijqbare plantenmest is hier-
voor heel geschikt mits men na afloop de 
planten goed besproeit om verbranding te 
voorkomen. 
Wil men in het voorjaar de planten in een 
vijver uitzetten, dan dient men vooral op 
het volgende te letten: kies korte planten 
met een koaelronde bladsteel (binnen wil-
len de knollen wel eens een langgerekte 
vorm aannemen). Zorg ervoor, dat het over-
planten geschiedt op een regenachtige, al-
thans niet zonnige dag, daar anders de 
nog niet aangepaste jonge planten licht 
verbianden kunnen. 
Het uitzetten kan het best gebeuien om-
streeks midden Mei. Tegen begin October 
zoekt men dan de planten uit, die bestemd 
zijn om binnen te overwinteren. 
De opmerking van de heer Tannert, als 
zouden verschillende landschildpadden de 
bladeren en Stengels van Eichhornia graag 
eten, kan ik niet uit eigen ervaring be-
vestigen. Enkele malen heb ik geprobeerd 
mijn Testudo graeca de bladeren voor te 
zetten maar geen van de vier exemplaren 
keer er zelfs naar om. Wat echter niet 
betekent, dat de bewering onjuist zou zijn, 
omdat, zoals bekend, juist schildpadden 
onderling nogal plegen te verschillen in 
hun voorkeur voor bepaalde voedsel-
soorten. 
Tot besluit moge ik nog eens herhalen, dat 
de Eichhornia een plant is, waarvan men 
veel plezier kan beleven, zelfs wanneer het 
niet gelukt bloemen te verkrijgen. Het 
merkwaardige uiterlijk en de snelle groei 
maken deze soort tot een interessant bezit 
voor iedere plantenliefhebber, en zelfs 
wanneer een vijver ontbreekt, kan men in 
een ingegraven wasketel lange tijd genie-
ten van deze wereldburger. 

Belangrijk! 
De door ons lid F. Sijbers aangeboden vroedmeesterpadjes (zie pag . 80) 
zijn afkomstig uit e i g e n kweek . Uiteraard zal onze vereniging nooit 
medewerken aan het op grote schaal wegvangen van deze en andere 
vrij schaarse soorten. 
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Vraag en Aanbod, Ruilrubriek 
Onze redacteur, J. W. Rotermundt, Alb. Klingstraat 28, 's-Gravenzande, bledt gratis, slechts 
tegen vergoeding van porti-kosten, aan : stekken van Eichhornia crassipes, de zgn. Water-
hyacinth. Deze uit Brazilie afkomstige drtjvende plant is ook zeer geschikt om s-zomers 
in vljvers buiten te worden gekweekt. 

Is een bodemlaag in het terrarium nodig? 
door J. J. Cock, Monnikendam 

In de tiende jaargang van Lacerta, no. 9, 
Juni 1952, publiceerde ik een artikel, ge-
titeld: „Een tropisch terrarium voor kleine 
reptielen". In dit artikel beval ik aan, als 
bodembedekking te gebruiken een mengsel 
van 2/3 turfmolm en 1/3 zand. Ik ben daar-
van echter terug gekomen en wel om de 
volgende reden: 
Aanvankelijk was ik over deze samenstel-
ling zeer tevreden doch kort nadat ik het 
artikel had geschreven, ontdekte ik bij het 
inspecteren van mijn terrarium, waarbij 
ik met mijn neus vlak boven de bak stond, 
een onaangenaam geurtje. Dit werd met 
de dag erger en tot overmaat van ramp 
begonnen enkele van mijn dieren ver-
dachte verschijnselen te vertonen. Ik be-
sloot toen de gehele bodemlaag te ver-
wijderen en door een nieuwe te vervangen. 
Tot mijn grote verbazing en spijt bleek al 
spoedig, dat, ondanks de uiterste bepei-
king, die ik mij bij het sproeien had op-
gelegd, de bodemlaag op den duur toch 
verzadigd raakte en dan tot bederf over-
ging. 
Ik heb daarop een geheel andere methode 
toegepast. Thans gebruik ik als bodem-
bedekking nog slechts mos en ga daarbij 
als volgt te werk: Op de bodem komt eerst 
een laag kussentjes mos en daar overheen 
een tweede laag gewone mospollen. 
Het voordeel hiervan spiingt meteen in het 
oog en het voornaamste is wel, dat geie-
geld, bv. elke maand, in een oogwenk het 
gehele terrarium van een nieuwe bodem-
bedekking kan worden voorzien. De bodem 
wordt dus niet drassig en het gevaar voor 
schimmelvorming of rotting is verdwenen. 
Sinds ik hiermede ben begonnen, doen mijn 
dieren het reusachtig! Uitgesproken woes-
tijnbewoners als skinks, maar ook gecko's 
en anolissen hebben er klaarblijkelijk niet 
het minsle bezwaar tegen dat de oude laag 
is vervangen door moskussens. 
Steeds veibaast het mij echter, wanneer ik 
handboeken of tijdschriften opsla, hoeveel 
bladzijden druks gewijd zijn aan dit pro-
bleem. De meest uiteenlopende raadgevin-
gen staan veimeld maar op den duur lei-
den ze alle toch tot teleurstelling. 
Nu is natuurlijk een andere zaak, wanneer 
men voor inlandse dieren een terrarium 
moet inrichten, waaiin ook de winteislaap 
moet woiden gehouden. Dan is een flinke 
bodemlaag zeei zekei op zijn plaats en 
dan vooizien van een beplanting en ver-
deie inrichting, die overeenkomt met de 

natuurlijke omgeving van het betrelfende 
dier. Een prachtig staaltje hiervan was te 
zien op de tentoonstelling in Hilversum, nu 
twee jaar geleden, waar de heer Van Wijk, 
onze herpeto-geograaf, zijn prachtige ver-
antwoorde terraria met Nederlandse dieren 
had uitgestald. Doch —• ik herhaal het met 
klem — voor een oerwoud- of tropenterra-
rium kan men naar mijn mening het aller-
beste slechts mos gebruiken. 
Nu nog iets over de beplanting van het 
oerwoudterrarium. 
Wederom vind ik in de literatuur een enor-
me voorraad raadgevingen, waarin wordt 
gesproken van een onnoemelijk aantal 
planten met ellenlange Latijnse namen en 
allerlei goede eigenschappen, die de lezer 
doen watertanden. 
En nu de practijk: de nabootsing van een 
oerwoud met zijn lianen, was- of pasoie-
bloemen, orchideeen, verscheidenheid van 
varens en wat dies meer zij, moet wel op 
een mislukking uitlopen. De licht-, lucht-
en temperatuurverhoudingen zijn in zo'n 
klein bestek natuurlijk heel anders dan in 
de natuur — en welk een natuur! 
Ik ben indertijd begonnen met me arm te 
kopen bij een bloemist om allerlei mooi 
materiaal op de kop te tikken en het heeft 
me veel geld maar nog meer verdriet ge-
kosi. Ik ben daarvan terug gekomen en 
toch ziet mijn teirarium er prachtig uit. 
Indien ik aan een bezoeker vraag: ,,Wel, 
wat denk je ervan?", dan luidt het ant-
woord dikwijls: „Nou, eh, het lijkt wel een 
wildernis. . ." En dat is nu juist wat het 
naar mijn mening zijn moet. Hoe ik dit heb 
bereikt? Ik heb slechts een paar oersterke 
vaste planten in mijn terrarium gebracht, 
waaronder bv. een doodgewone aucuba. 
Deze zijn niet duur en houden het een hele 
poos uit. Voor het overige heb ik als 
boompjes uitziende en bijgesnoeide takken 
van groenblijvende heesters genomen 
(maagdepalm, coniferen etc.), klimop-
ranken en andere ranken van klimplanten; 
in tuinen, parken en kassen van bloemisten 
zijn zulke zaken niet moeilijk te krijgen 
Al deze losse takken en ranken heb ik 
gepoot in kleine bloempotjes, die gevuld 
zijn met aangestampt, vochtig gehouden 
zand (vooral geen aarde!). Deze kleine 
potjes zijn eenvoudig weg te werken onder 
de moslaag en alles wordt zo geordend en 
geleid, dat schuilhoeken en klimgelegen-
heid ontstaan. 
Verbluffend is, hoe lang deze imitatie-
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Het terrarium dat door de heer Cock op de hierboven beschreven wi|ze werd ingericht 

vaste-planten-weield fiis blijit; vaak wel 
een maand of langei. Evenals bij de bo-
demlaag, gaat het voiveisen vlot en een-
voudig en zo hebben we dan in een oog-
wenk weer voor lange tijd een fleurig 
geheel — net echt. 

Noot van de redactie: 
Hier raken we een probleem, dat al vele 
pennen in beweging heeft gebracht en 
waarover voorlopig het laatste woord nog 
wel niet gezegd zal zijn. Van de weck-
glazen met een steriele steen en een laagje 
gekookt water in laboratoria tot de inge-

nieuze bouwsels met droge en vochtige 
lucht, electrische verwarming en weelde-
rige beplanting bij sommige leden van 
verenigingen, hebben alle facetten van de 
terrariumhouderij hun voordelen. De vraag 
is: welk doel stelt men zich voor ogen. 
Wij stellen ons voor binnenkort een aantal 
artikelen te publiceren van onze secretaris, 
de heer Van Iersel, die een aantal terraria 
en hun inrichting zal bespreken. Laten ook 
onze leden hun ervaringen en bevindingen 
aan de redactie doorgeven, wij kunnen 
dan met elkaar trachten de liefhebberij, 
die steeds grotere diepgang en betekenis 
krijgt, uit te bouwen. 

Correctie 
In ons Juni-Juli nummer is een storende fout geslopen: op pagina 69 staat nl . met vette 
letters letters ,,Zie pagina 11". Dit moet natuurlijk zijn „Pagina 71". De fout berust bij de 
redacteur die hiervoor gaarne zijn excuus aanbiedt. 

Vraag en aanbod, Ruilrubriek 
Ons lid F. Sijbers, Riethstraat 24, Tegelen 
biedt aan: 15 jonge vroedmeesterpadjes, ± 2 
cm. groot en 20 jonge salamanders, afkomstig 
uit een kruising van Trlturus cristatus J1 met 
een Triturus carnifex 2. Prijs werd niet opge 
gegeven. In verband met de verzending ver-
dient het aanbevellng collectief te bestellen 
Ditzelfde lid vraagt tevens, wie hem kan hel 
pen aan wasraat voor zijn wasmotten-kweek 

Ons lid B. Huges, biedt aan: 20 door hemzelf met veel moeite gevangen muur-gecko's 
(Tarentola mauretanica). Prijs voor de 15 onbeschadigde exemplaren f 2,50 per stuk. Voor 
5 exemplaren zonder staart f 1,50 per stuk. 

Elk lid kan gratis van de vraag-, 
aanbod- en ruilrubriek gebruik 
maken, mils de gegevens uiter-
lijk op de lOe van de maand, 
voorafgaande aan die waarin 
de mededeling moet worden 
opgenomen, de redactie van 
ons blad hebben bereikt. 
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