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Een stukje oerwoud of een kastje met stekpotjes? 
door P. A. Jonkherd, Den ttaag 

Bgggammmmm 
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Troplsch terrarium van de schrijver. ioto J. Th. tpr Horst 

Nog altijd wordt de terrariumliefhebberij 
veel te weinig beoefend. Toch zijn ei vei-
schillende redenen waarom het terrarium 
even populair zou kunnen worden als het 

aquarium. Ten eerste is het houden van 
een terrarium veel goedkoper, alleen reeds 
omdat verwarming slechts in bijzondere 
gevallen noodzakelijk is en men er veel 
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mindei technische hulpmiddelen bij nodig 
heeft. Het helder en zuiver houden van het 
water in de, veelal overbevolkte, aquaria 
betekent een voortdurende zorg. Het ter-
rarium echter, hoe verwilderd het er ook 
mag uitzien, is steeds helder en doorzich-
lig. Wanneer men bij de inrichting van 
een terrarium met zorg en overleg te werk 
gaat, is er met heel wat minder moeite en 
problemen dan bij het aquarium, iets werke-
lijk moois van te maken. Het verloren gaan 
van kostbare planten komt ook veel minder 
voor omdat men niets te maken heeft met 
hard of Zacht water, schadelijke alg-af-
zetting, lichlverlies door, noodzakelijk, 
dikke ruiten, waterbederf en dergelijke on-
gemakken meer. 
Voor ik verder ga, wil ik even met nadruk 
vermelden, dat hier een enthousiast aqua-
riaan aan het woord is, die echter tevens, 
zoals zal blijken, een toegewijde terrarium-
vriend werd. 
In een oude aflevering van „Het Aqua-
rium" zag ik foto's van een prachtig oer-
woud-terrarium en daardoor ontwaakte in 
mij het verlangen, ook zo iets mooist te 
bezitten. Naar een indertijd door de heer 
Cornelissen in „Lacerta" gegeven voor-
beeld (Lacerta VIII, biz. 75) bouwde ik van 
een oud aquarium mijn tropenterrarium. Ik 
ging daarbij als volgt te werk: het hoek-
ijzeren geraamde (100 x 40 x 55 cm hoog) 
werd geplaatst op een houten onderstuk 
van 20 cm hoogte en hierop vastgeschroefd. 
De breedte van dit ondeistuk bedraagt een 
houtdikte meer dan die van het hoekijzer, 
zodat de gegroefde houten spijlen, die aan 
de voorzijde verticaal tegen de hoogte-
lijnen van het hoekijzer werden geschroefd, 
hierop piecies aansluiten. Vervolgens wer-
den halvemaanvormige houten stukken ge-
zaagd die onderling door twee houten 
spijlen werden verbonden. Een van deze 
spijlen, die bestemd was om de voorzijde 
te vormen, werd eveneens gegroefd. Dit 
had het voordeel, dat de voorruit niet 
alleen kon worden uitgeschoven, maar dat 
ook de boogvormige plastic kap stevig op 
de voorruit kon worden vastgeklemd. De 
kap is 20 cm hoog, zodat de totale hoogte 
van het terrarium 95 cm bedraagt. Aan de 
binnenzijde van het houten onderstuk wer-
den richels uitgeschaafd (aan voor- en 
achterzijde en onderling op verschillende 
hoogte) waarop de hellende bodem moest 
komen te rusten. Bij gebrek aan contanten, 
kon ik op dat ogenblik geen zinken bak-
ken laten maken, doch ik vond een andere 
oplossing: een dikke glasplaat werd op 
de richels gelegd. Aan de voorzijde van 
deze plaat, die ongeveer 10 cm lager ligt 
dan de achterzijde is een afvoeropening 
voor gietwater. 

De bak zelf kreeg een geheel houten ach-
terwand. In de zijruiten werd links-onder en 
rechts-boven een geperforeerde plastic-
strook aangebracht voor ventilatie. Het 
houtwerk werd geschilderd in een dof-

bruine meubelkleur en alle ijzerdelen drie-
dubbel gemenied. 
De inrichting: 
Op de glasplaat kwam nu eerst een laag 
potscherven waarbij werd gezorgd dat alle 
scherven met de bolle kant naar boven 
lagen. Vervolgens een flinke laag rivier-
zand en tenslotte een behoorlijke hoeveel-
heid prima teelaarde, vermengd met wal 
turfmolm en rivierzand. 
Op dit punt wilde ik graag eerst even de 
degen kruisen met ons lid, de heer Cock 
uit Monnikendam naar aanleiding van zijn 
artikel over terrarium-inrichting in het 
Augustusnummer van ons blad. Ik ben het 
namelijk helemaal niet eens met zijn 
theorie dat een bodemlaag in het terrarium 
uit den boze zou zijn. Natuurlijk heb ik 
alle respect voor de mening van anderen, 
vooral wanneer deze op ervaring berust, 
maar ik kan een teirarium met stekpotjes 
nu eenmaal niet als ideale oplossing aan-
vaarden. Wanneer de heer Cock er niet 
in slaagde een oerwoudterrarium in te 
richten op de enig juiste manier, d.w.z. 
met gewortelde planten, staande in een 
natuurlijke voedingsbodem, is dat natuur-
lijk jammer, maar ik ben er van overtuigd 
dat, indien hij volgens de hier beschreven 
methode te werk gaat, het hem ook zal 
gelukken en hij spoedig met mij van 
mening zal zijn dat men op deze wijze 
zonder narigheid verbluffende resultaten 
bereikt. 

Bij een juiste keuze van bodemsamenstel-
ling en planten verkrijgt men een zo schit-
terend geheel, dat menige bezoeker reeds 
bij het zien van het hierbij afgebeelde ter-
rarium de smaak te pakken kreeg. 
Een geschikte boomstronk is voor een echl 
oerwoud-terrarium zeer belangrijk. Met toe-
stemming van de Plantsoenendienst ging 
ik daarom op jacht en na veel moeite 
vond ik een Ahornstronk, die voldoende 
gekromd en getekend was om mijn „wil-
dernis" zijn karakter te geven. 
Van een reusachtige boomstobbe hakte ik 
nog een aantal grillig gevormde boom-
wortels. Deze werden nu tegen de achter-
wand aangebracht, zodat een natuurlijka 
achtergrond met een typische dieptewer-
king werd verkregen. De boomstronk stelde 
ik zo op, dat het lijkt alsof de lange, rood-
achtige wortel door de regen is vrijge-
spoeld. Met verschillende krommingen 
wendt de stam zich van links beneden naar 
rechts boven en gaat daar over in het 
dikste einde. Een bruine aarden schotel 
werd ingegraven en doet dienst als minia-
tuur vijver. 
De beplanting. 
Deze werd met veel zorg gekozen. Tot de 
meest geschikte terrariumplanten behoren 
zeker de Cryptanthussoorten. Deze zijn 
klein maar sterk en niet aantrekkelijk als 
voedsel. Ze blijven daarom longer onbe-
schadigd dan de teerdere planten. Voor de 
epiphytische begroeiing van de boomstronk 
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koos ik een piachtexemplaai van Cryp-
tanthus zonatus met zijn stervormige en 
door groene en gele banden getooide bla-
deren die een grote decoratieve werking 
hebben. Daarnaast prijkt een CryDtanthus 
bivittatus, licht- en donkeigioen getekend 
en een aardig contrast. Beide wortelen in 
bladaarde omwikkeld met Spaghnum. 
Links van de zonatus groeit in enkel 
Spaghnum een aardig, klein, fraai ge-
aderd Orchideetje dat Macodes petola 
heet. De linker achterwand is bedekt met 
een hardgroeiende Pothos Scindapsus 
aureus, een klimplant met geel en groene 
bladeren en typische luchtwortels. De Piper 
nigrum of zwarte peperplant er naast 
groeit boven-rechts door de bak en dan 
weer terug naar links, terwijl de rechter 
hoek gevuld wordt door de weelderig ran-
kende Piper arifolia, eveneens een peper-
soort. Een dwergficus waarvan de naam 
mij onbekend is en die grotere blaadjes 
heeft dan de bekende Ficus repens, groeit 
aan de voet van de boomstronk samen 
met enige Pellionias, op Tradescantia 
lijkende planten met een neiging tot krui-
pen langs de bodem. Drie Peperomia's of 
hazenstaartjes, een kleine Pothos en nog 
een Crypthantus voltooien de flora van dit 
brokje oerwoud. Alles staat er zo fris en 
weelderig bij, dat het geheel een bijzonder 
mooie, natuurlijke indruk maakt. Geen 
enkele maal heb ik nog een plant be-
hoeven te vervangen. 
Begin echter vooral nooit met een Herts-
hoornvaren (Platycerium) of met die mooie 
grillige Polipodium-soort met zijn paarse 
bladen. Deze soorten zullen het in een zeer 
vochtig terrarium op de duur slecht doen, 
daar de viltige bladeren de gestadige 
vochtafzetting minder goed verdragen. De 
andere, hierboven genoemde, soorten zijn 
echter voor ons doel ideaal gebleken. 
Slechts goed gewortelde planten kunnen 
ons door hun prachtige gezonde groei 
voldoening schenken. 

Het kwaken van kikkers en padden vormt, 
met het gesjirp van cikaden, krekels en 
sprinkhanen en het gezang van de vogels, 
een belangrijk onderdeel van de geluiden 
die ieder van ons in de vrije natuur zo 
vaak hoort. Zelfs zij die gewoonlijk niet 
veel aandacht aan planten en dieren be-
steden, kennen deze geluiden en kunnen 
zich vaak niet onttrekken aan de invloed, 
die dergelijke, vaak massale, koren op ons 
maken. Vooral in de lente en vroege zomer 
hoort men overal het opgewekte gekwaak 
van de kikvorsen. Dit is het „gezang" van 
deze dieren, hun „liefdeslied", als men 

Een normale, aangename kamertempera-
tuur is mij bij dit terrarium voldoende ge-
bleken. 

; 

i 

Totaal.aanzicht van het beschreven terrarium. Let op 
het dlepe bodemgedeelte. 

IDIO J. Th. ter Horst 
De bevolking. 
Momenteel wordt het terrarium slechts be-
volkt door enkele boomkikkers, padden en 
vijf forse Triturus cristatus. Het is echter 
bedoeld voor dieren als Anolissen, spe-
ciaal de sterke Anolis cristatellus, en mis-
schien een Lygosoma of een Chamaeleon. 
Dat de dieren niet steeds te zien zijn, is 
geen bezwaar. Des te verrassender is het, 
als plotseling een pad of een der andere 
bewoners opduikt. Daarom voel ik ook 
niets voor onnatuurlijke methoden, zoals 
het aanbrengen van ijzergaas vlak onder 
de oppervlakte van de bodemgrond, om 
het ingraven te beletten. 
Natuurlijk moet een dergelijke bak volop 
licht ontvangen. Pas echter ook op voor 
brandende zon, want de flora bestaat uit 
specifieke bosplanten en die schuwen, 
evenals de dieren, de felle zonnestralen. 
Bij een verstandige verzorging zal het 
geheel blijven: een lust voor het oog en 
een prettig studie-object. 

door U/. Kousnetzoff, Anrwerpen 

het zo zou willen noemen. 
De anuren, dit zijn dus de staartloze am-
phibieen of kikvorsachtigen, vormen na de 
vogels wel de grootste groep van de zan-
gers in „koorverband" en zijn vooral van 
belang omdat zij hun geluiden door middel 
van een echte stem voortbrengen. Krekels 
en hun familieleden doen dit niet; bij 
deze dieren wordt het geluid op andere 
wijze veroorzaakt. 
En hoewel de waardering van dit geluid 
natuurlijk een zuiver persoonlijke aange-
legenheid is, kan men toch zonder al te 
grote overdrijving zeggen dat de anuren 

De kikvorsachtigen als zangers 
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op het gebied van geluidsoverbrenging niet 
misdeeld zijn. Hoewel in onze taal vooi het 
geluid van deze dieren nu eenmaal de be-
naming „kwaken" wordt gebezigd, wil dit 
nog lang niet zeggen dat iedere kikvors 
o' pad een geluid zou geven dat lijkt op 
„kwak kwak". Integendeel, de stemmen 
van de verschillende soorten kunnen ge-
heel verschillend zijn en zelfs bij eenzelfde 
scort kunnen de afzonde.lijke exemplaren 
nog sterk in timbre en volume verschillen. 
In Brehm's „Tierleben" kan men hierover 
in het deel over reptielen en amphibieen, 
dit is in de uitgave van 1912 biz. 173, 
een uitvoerige beschrijving vinden. 

m 

. 

. x-

Hyla arborea een der ljverigste zangers Joto H. Fischer 

In het algemeen zingen de kikvorsachtigen 
veel en heel vaak blijkt een onderzoek 
naar de frequentie, de regelmaat en de duui 
van de kooi- en solozang merkwaardige 
resultaten op te leveren. Zo blijkt bijvoor-
beeld, dat het zingen in koor hier, meer 
dan bij welke andere inlandse diersoort 
ook, een bewust gekozen „modus can-
tandi" is. De koorzang duurt vaak, met 
slechts enkele korte onderbiekingen, uren 
lang en het schijnt dat door deze gezamen-
lijke zang de afzonderlijke deelnemers 
steeds opnieuw tot meedoen geprikkeld 
worden. 
Hoewel men de anuren ook wel overdag 
hoort, schijnen ze hun werkelijke zang-

prestaties toch pas 's nachts te laten horen. 
De vroedmeesterpad, een uitgesproken 
nachtdier, kan men soms reeds enige tijd 
voor zonsondergang horen; deze dieren 
leven echter weer niet zo in grote groepen 
bijeen. Typische groeps-zangers als de 
rugstreeppad (Bufo calamita Laur.) en de 
boomkikker (Hyla arborea L.) beginnen 
echter hun massaal gezang bij de intrede 
van de schemering. 
Rana esculanta, de Groene kikker, houdt 
zich niet aan een bepaalde tijd. Hem hoort 
men, vaak met vrij grote tussenpozen, zo-
wel alleen als in koor, op de meest uit-
eenlopende tijden van dag of nacht. Daar-
naast zien we dan weer dat de gewone 
pad (Bufo bufo L.) een uitgesproken dag-
zanger blijkt te zijn. 
Evenals bij de vogels, zingen bij de kik-
vorsen en padden meestal de mannetjes. 
Op enkele uitzonderingen na zijn de vrouw-
tjes gewoonlijk of qeheel stom of zo be-
grensd in hun geluidsvoortbrenging dat 
deze ons nauwelijks opvalt. De meeste 
anuren schijnen ook uitsluitend in de paar-
tijd te zingen en het geluid zal natuurlijk 
hooidzakelijk dienen om de vrouwtjes te 
lokken. Toch moet men de rol van het ge-
zang bij de keuze van een partner niet te 
sterk overdrijven, want er zijn wel degelijk 
soorten, die ook buiten de paartijd hun 
stem laten horen. Een voorbeeld hiervan is 
onze sierlijke boomkikker, die vaak lang 
na het voortplantings-seizoen uit voile 
borst kan zingen. Dit dier reageeit zelfs 
niet uitsluitend op de geluiden van zijn 
sooitgenoten, maar ook het kloppen met 
een hamer, radiomuziek, druk gepraat van 
allerlei mensen enz. kunnen dit leuke 
diertje inspireren tot gezang. 
Landois vertelt in zijn „Tierstimmen" (Frei-
burg, 1874) dat hij met zijn boomkikkers 
hele duetten kon zingen wanneer hij hun 
geluid (op, op) nabootste. 
De Japanners gebruiken zelfs een speciaal 
fluitje om hun befaamde „Zangkikvors", 
(Rhacophorus (Polypedatus) buergeri 
Schleier) tot gezang uit te dagen. Zo zijn 
er nog enkele soorten bekend, die op 
vreemde geluiden met gezang antwoorden. 
Hoewel menigeen op de duur het geluid 
van al deze kikkers en padden eentonig 
en zelfs vervelend zou kunnen noemen, 
zijn er zeker soorten, die ook voor lekenoren 
heel acceptabele klanken produceren. Het 
geluid van de reeds eerder genoemde 
Japanse Zangkikvors (men noemt hem in 
japan „Kaika-gaeru") doet zelfs sterk aan 
dat van een vogel denken. Ook zijn er 
tropische soorten waarvan het roepen be-
staat uit een zuivere fluittoon of uit een 
geluid als van kleine klokjes. 
Maar we behoeven niet zo ver van huis 
te gaan: onder onze inheemse soorten 
vinden we de vroedmeesterpad, waarover 
we al eerder vertelden en het geelbuik-
padje (Bombina variegata L.) en over onze 
oostgiens is er dan ook nog het roodbuik-
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padje (Bombina bombina L.). Bij deze 
dieren verschillen de stemmen van de af-
zonderlijke dieren onderling in toonhoog'.e 
en wanneer een aantal zangers tegelijker-
tijd concerteert, maakt het de indruk van 
kleine klokjes. 
Het gezang van de in Nederland en Belgie 
nog niet aangetroffen Groene pad (Bufo 
viridis) ') wordt door alle waarnemers be-
schreven als een lang aangehouden vogel-
achtige triller van een aangenaam klin-
kende, hoge toon. 
De stem van een tijdens de voortplanting 
gestoorde of in de hand gehouden man-
netje van de gewone pad (Bufo bufo L.) 
klinkt als een soort kinderlijke sopraan 

Een overweldigende belangstelling was de 
beloning voor het vele werk dat onze 
penningmeester heeft verricht. De goed ver-
zorgde stand met'zijn uitgebreid dieren-
materiaal was van de eerste tot de laatste 
dag steeds omringd door drommen be-
zoekers. En hoewel zo nu en dan een pas-
aankomend aquariumhouder de gering-
schattende opmerking liet horen: „0, dat 
zijn maar terraria!", was een wandeling 
langs de fraai ingerichte bakken bijna 
steeds voldoende om deze geringschatting 
in bewondering te doen omslaan. 
Lacerta heeft dan ook een schitterend 
figuur geslagen; het was zelfs voor door-
gewinterde kruipend-gedierte-houders een 
genoegen voor de diverse bakken te staan. 
Het is bijna niet doenlijk een volledige op-
somming te geven van wat er te zien was 
maar er zijn toch dieren tentoongesteld, 
die practisch nooit op een Nederlandse ten-
toonstelllng te zien waren. In de eerste 
plaats wil ik hier noemen de Dogania 
subplana van onze oud-redacteur, de heer 
J. Th. ter Horst. Deze zeer zeldzame Borneo-
leerschildpad is, voor zover thans bekend, 
het enige exemplaar van deze soort in 
gevangenschap en vormde door zijn leven-
digheid en bizar uiterlijk een ware blik-
vanger voor onze stand. Als contrast 
huisden daar vlak naast piepjonge Ameri-
kaanse sierschildpadjes van slechts enkele 
centimeters (Chrysemys picta picta), af-
komstig uit een import van onze leden 
Wijffels en Delleman. Uit dezelfde zending 
kwamen ook de thans onze bibliothe-
caris toebehorende woestijnhagedissen, 
een Gherronotus en een Dipsosaurus dor-
salis. Zij hadden als medebewoners ver-
schillende skinks die zich boven verwach-
ting netjes gedroegen en een groot deel 
van de tijd te zien waren. 
Naast een aantal adders (Vipera berus) 
met jongen, konden we ook een complete 
ringslangen-kinderkamer vertonen: een leg-
sel eieren waaruit dagelijks jongen te 
voorschijn kwamen. Een buitenkansje dat 

(discant) maar tijdens het gezang wordt 
de toon lager. 
Naast hun gezang kunnen vele, zo niet alle, 
kikvorsachtigen nog andere geluiden pro-
duceren. Deze meestal korte, niet zeer luide 
schreeuwgeluidjes worden hoofdzakelijk 
uitgestoten wanneer het dier zich in doods-
gevaar bevindt of plotseling gestoord 
wordt. Daar we dit echter hoogst zelden 
meemaken, is het hoofdzakelijk door het 
gezang der kikvorsachtigen dat we weten, 
dat deze dieren een stem bezitten. 
i) Volgens een recente mededeling In ..Amoeba", 
het blad van de Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie, zou deze zomer een exemplaar van 
de Groene pad In Nederland zijn gevangen.' 

ons helaas niet op iedere tentoonstelling 
ten deel valt. 
Ons Rotterdamse lid, de heer van der 
Heiden, stelde zijn prachtige Boa imperator 
ter beschikking en dit buitengewoon tamme 
dier veroverde de harten van vele dames 
toen het, uit zijn terrarium gehaald, als 
een schoothondje genoot van de belang-
stelling die zich uitte in aaien en aanhalen. 
De Amphibieen waren goed vertegenwoor-
digd door verschillende aardige soorten. 
Een tiental Klauwkikkers (Xenopus leavis 
Daud.) wekte door de potsierlijke bewe-
gingen de lachlust op; Geelbuikpadjes en 
een enkel Roodbuikje gedroegen zich heel 
wat rustiger maar deelden toch ook in de 
algemene belangstelling. Welgedane 
Boomkikkers (Hyla arborea) troonden als 
gemoedelijke renteniertjes op hun klim-
tak en enkele exemplaren vervelden, 
waarbij ze zich in de meest zonderlinge 
bochten wrongen. 
De fraai getekende Groene pad (Bufo vi-
ridis) die met hen hetzelfde terrarium be-
woonde, liet zich echter helaas zelden be-
wonderen. 
Een heel aardig bakje was ook dat, waarin 
Alpen landsalamanders (Salamandra atra) 
en Vuursalamanders woonden. De laatste 
soort was vertegenwoordigd door de ge-
streepte en de gevlekte vormen en bij een 
dier waren de strepen zelfs zo uitgebreid, 
dat het de indruk wekte alsof het een geel 
exemplaar met zwarte strepen betrof. 
Aardig was ook, dat we in ditzelfde terra-
rium een gemetamorfoseerd exemplaar van 
de Axolotl konden vertonen. De aquatiele 
vorm huisde in een klein aquarium daar 
vlak naast. Dit was nog maar een kleine 
greep uit het vele dat onze stand te zien 
gaf. Verscheidene waterschildpadden, 
Smaragd- en Parelhagedissen, Muurhage-
dissen (waaronder de mooie vorm Bruege-
manni), Adderkleurige zwemslangen, een 
jonge Uromastix acanthinurus (Doornstaart 
hagedis) die dagelijks zijn portie zonne-
pitten verorberde, een schitterende Tham-
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nophis, Amerikaans veiwant van onze 
Natrix, en zelfs daarmede is deze opsom-
ming nog niet volledig. 
De grote waardering die ons bleek uit de 
gesprekken met buitenlandse afgevaar-
digden en de overstelpende menigte die 
steeds de stand omringde, bewijzen dal 
Lacerta hier iets van betekenis te bieden 
had. De heer Verbruggen mag dan ook 
met tevredenheid op zijn werk terug zien; 
de vacantiedagen die hij hiervoor op-
offerde zijn zeker. niet verknoeid. 
We kunnen hier onmooelijk ieder noemen 
die op een of andere wijze behulpzaam is 
geweest bij inrichting of verzorging van 
de stand, maar een uitzondering wil ik 
maken voor ons jeugdige lid Jac. Nagtegaal 
uit Den Haag. Hij sleepte zo ongeveer zijn 
hele collectie (en dat is er een waaiop 
menige oudere jaloers kan zijn) naar 

Hieronder geeft een onzer Jeugdige leden 
(hij studeert nog) een beschrijving van zijn 
terraria. Uit dit relaas moge blijken, dat 
met betrekkelijk eenvoudige materialen en 
het ontbreken van financiele middelen, toch 
aardige resultaten kunnen worden bereikt, 
indien de wil om iets moois te scheppen 
aanwezig is. Red. 

Mijn terrariumliefhebberij 

Door een wel bijzonder toeval ben ik er 
toe gekomen terraria te gaan houden. 
Enige jaren geleden — om precies te zijn 
in 1948 — kreeg ik een Europees moeras-
schildpadje (Emys orbicularis), een diertje 
niet groter dan een zilveren rijksdaalder. 
Eerst werd het gehuisvest in een tell, maar 
dit veranderde al spoedig. Een sinaas-
appelkist werd gekocht, het schot er uit 

Rotteidam en ei was dan ook bijna geen 
terrarium of er zaten dieren in, die van 
hem aikomstig waren. Bovendien heeft hij 
op verschillende dagen geholpen met het 
curveilleren en het voederen van de dieren. 
Ook aan de heren J. P. van der Weri en 
C. A. Spoelstra, resp. verzorger van de 
reptielen en chef van de aquarium-afde-
ling van Blijdorp, die beiden naast hun toch 
al drukke werkzaamheden tijd vonden om 
ons met raad en daad bij te staan. Door 
hun goede zorgen konden we o.a. een piep-
jonge Caiman sclerops en een paar twee 
maanden-oude Cobra's exposeren. 
Al met al was het dus een vermoeiende 
maar buitengewoon geslaagde week, 
waarvan Lacerta zeker de vruchten zal 
plukken in de vorm van nieuwe leden 
en eer. toenemende belangstelling voor de 
dieren die ons zo na aan het hart liggen. 

gehaald en de deklatjes van de kist 
werden voor de kieren gespijkerd. Een 
stuk gaas er over en het terrarium was 
klaar! Het schildpadje heeft het niet lang 
gehouden, maar de kist wel, want die staat 
er nu nog. 
In de loop der jaren is er wel wat aan 
gewijzigd. Een ruit is er in gekomen en de 
kist is van binnen met cement bekleed. 

door Frans A. Jansen, Den Haag 

•-V .A <Tfe, 

Het „sinaasappelklst-terrarium". Links op de voorgrond een der geredde padden foto J. Th. ter Horst 
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Een 10 centimetei biede glasstrook, aan de 
bovenrad in het cement bevestigd, moet 
er voor zorgen dat de bewoners niet ont-
snappen. Een gazen afsluiting van boven 
bleek echter onontbeerlijk. De beplanting 
van dit bakje is tamelijk eenzijdig. Op wat 
oude stenen groeien muurleeuwenbekjes 
(Linaria Cybalaria Mill.) en muurvarentjes 
(Asplenium Ruta-Muraria L.), waarvan de 
eerstgenoemden zich inmiddels over het 
gehele terrarium hebben uitgebreid, ver-
moedelijk als gevolg van het feit, dat er 
overvloedig gesproeid wordt. Verder 
groeien er nog in klimop (Hedera Helix L.), 
penningkruid (Lysimachia Nummularia L.), 

Maarts viooltje (Viola Odorata L.) en een 
paar boompjes en wel een bonte vlier 
(Sambucus Racemosa L.) en een wilgje 
(Salix Cinerea L.). 
De bevolking wordt gevormd door slechts 
twee Gewone padden (Bufo bufo), die ik 
in het voorjaar 1953 wist te redden van een 
wisse dood. Een stel jongens had namelijk 
het zeer hoogstaande plan opgevat om een 
twintigtal bruine kikvorsen en een stel 
padden (alle in copula) levend te rooste-
ren, hetgeen ik bemerkte en gelukkig kon 
verhinderen. Na ze een grote mond te 
hebben gegeven dropen de ..dierenmin-
naars" af. (Bravo, Red.) 

Mijn buitenterrarium 

Het buitenterrarium in zijn geheel met onderstel en naaste omgeving foto J. Th. ter Horst 

Mijn tweede terrarium is van jongere 
datum. Veileden jaar kwamen de uitbrei-
dingsplannen opzetten. Door een toeval 
kreeg ik een oud aquarium-skelet, dat 
dienstig kon worden gemaakt als onder-
stuk van het te bouwen terrarium. De bak 
zelf bouwde ik van hout. De afmetingen 
zijn: 1 meter breed, 50 cm diep en 80 cm 
hoog. Het dak en een deel van de achter-
wand bestaan uit horregaas. Teneinde in-
regenen te voorkomen werd er een stuk 
plastic opgelegd met stenen verzwaard. 

fn de bodem, die met mastiek is begoten, 
zit een stuk geperforeerd zink, dat voor 
de afwatering (drainage) moet zorgen. 
Aan de beide zijkanten van het geval zitten 
onderaan 10 cm brede stroken van ge-
perforeerd zink. Een centimeter van deze 
stroken af zijn glasstroken aangebracht 
om te voorkomen, dat de bodemgrond de 
gaatjes van het gaas verstopt en dat het 
zink oxydeert. 
Boven de zinkstroken bevinden zich de 
zijruiten. De voorruit, die tweedelig is (om 
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bij eventuele bieuk van een luit op niet 
te grote kosten te komen) is in een naar 
buiten openslaande deur gevat, zodat ik 
gemakkelijk bij alles in mijn terrarium kan 
komen. 
Vlak achter de deur heb ik een 10 centi-
meter hoge glasstrip geplaatst over de 
gehele breedte van het terrarium (dus een 
meter) zodat de dieren er niet uit kunnen 
vallen als ik moet voederen. Van deze 
glasstrip heb ik veel gemak, want alles 
blijft er achter, tot de muurhagedissen toe. 

De beplanting heeft me heel wat zorgen 
gebaard, omdat ik het terrarium als een 
heidelandschap wilde inrichten. Achteraf 
bekeken kan ik dit niet erg aanbevelen, 
want het is een gepuzzel. Eerst moet er 
kalkarm zand komen, dat gelukkig nog 
wel is te krijgen. Daarna moet de juiste 
beplanting worden aangebracht en dat 
vormt nu juist een bron van ergernis. 
Dan is het geheel weer te nat en groeit 
alles te hard, dan is het weer te droog met 
alle gevolgen van dien. 

Detail van het buitenterrarium. Links op de voorgrond bloeiende Parnassia foto J. Th ter Horst 

Na veel gepruts blijkt de beplanting, die 
thans het terrarium versiert, te voldoen. 
Deze bestaat uit twee jevenerbesboompjes 
(Juniperus Communis L.), een kruipwilgje 
(Salix Repens L.), een heel klein eike-
boompje (Quercus Robur L.), vier denne-
tjes (Pinus Maritima Mill.) en een stel 
berkjes (Betula Papyracea) en een lijster-
bes (Sorbus Aucuparia L.), alsmede nog de 
twee meest bekende heisoorten Calluna 
Vulgaris Hill, en Erica Tetralix L., het mui-
zenoortje (Hieracium Pilosella L. en H. 
Aurantiacum L.) in de gele en rode varie-
teit, Parnassia (Parnassia Palustris L.), 
Brem (Sarothamnus Vulgaris Wimm.), Vlas-
leeuwenbekje (Linoria Vulgaris Mill.), 

Pijpestrootje (Molinia Coerulea Monch.), 
Buntgras (Weingaertneria Canescens B.) 
en Veldbies (Luzula Pilosa Willd.). 
De inrichting wordt gecompleteerd door 
een vijvertje, gegarneerd met wat pollen 
kussentjesmos (Leucobryum Glaucum 
Schimp.) en een paar zwerfstenen. 
Met de bevolking is het maar poverties 
gesteld. Slechts een duinhagedis en twee 
rugstreeppadden bevolken de bak, bij welk 
dierenbestand het zeker niet zal biijven, 
maar welke reptielen of amphibieen er bij 
zullen komen, daarvan heb ik momenteel 
ncg geen idee. Alles is maar heel een-
voudig opgezet en toch heb ik er veel 
plezier van. 
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