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Mijn buitenterrarium 
Reeds enige jaren liep ik met het plan 
rond weer eens een terrarium te maken. 
Ik had er vroeger n.l. ook al eens een 
gehad, een zeer eenvoudig geval van 
enige oude kisten. Vorige winter namen 
de plannen om tot de bouw van een terra-
rium over te gaan vastere vormen aan. 
Ik heb toen contact gezocht met een van 

door S. H. Kattouw, Delfzijl 
de Lacertaleden in Amsterdam, die mijn 
brief doorzond naar de heer Reyst. Deze 
laatste zond mij direct lectuur en stond 
mij ook overigens met raad en daad 
terzijde. Ik had al een bepaald plan in 
mijn hoofd, en heb dit later aangevuld 
met enige practische wenken, die ik uit 
de oude jaargangen van Lacerta putte. 

Het beschreven terrarium loto S. H. Kattouw 
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Half April begon ik met de bouw van een 
vrij groot buitenterrarium. Het onderste 
gedeelte is van steen opgetrokken. De 
fundering is 50 cm diep, en het boven de 
grond uitstekend gedeelte van de fundering 
is eveneens 50 cm hoog. Lengte en breedte 
van het terrarium zijn respectievelijk 2 m 
en 2.30 m. Op de stenen fundering is een 
houten geraamte gemaakt, waarin glas-
ramen, alsmede een tweetal gaasramen 
zijn aangebracht. De ene zijde bevat een 
glasruit van 90 cm hoogte en 150 cm 
breedte. Hiernaast zit een gazen raam, dat 
uitneembaar is, van dezelfde hoogte en 
een breedte van ruim 50 cm. Hierdoor kan 
ik in het terrarium komen voor besproeiing 
van de planten en voor voedering. De 
andere zijde is in ongeveer 3 gelijke delen 
verdeeld, dus 75 x 90 cm. Hiervan worden 
twee delen ingenomen door glas en een 
door een gazen raam. Voor dit gazen raam 
kan nog een glasruit geplaatst worden als 
het weer erg slecht is. 
De bovenzijde is ook verdeeld in drie 
gelijke delen. Dit dak is naar achteren iets 
oplopend en geheel voorzien van losse 
glasplaten, die tussen de houten lijsten 
kunnen worden geschoven. Elke baan is 
dus 75 x 225 cm. Daar dergelijke grote 
glasplaten practisch niet te hanteren zou-
den zijn, wordt iedere baan met 2 glas-
platen van 75 x 130 cm gesloten, welke 
platen enigszins over elkaar heen schui-
ven. Hiertoe is de achterste, bovenste plaat 
iets hoger aangebracht, zodat de tweede 
er onder geschoven kan worden. 
Om het uitklimmen van dieren te voor-
komen, heb ik boven rondom in het 
terrarium een glasstrook bevestigd, die 
ongeveer 7 cm breed is. Dit blijkt echter 
iets te smal te zijn, daar een enkele maal 
een Psammodromus algirus kans heeft ge-
zien deze hindernis te overwinnen. Deze 
strook zal ik nu vervangen door een strook 
van 10 cm. Het zal dan naar mijn mening 
niet meer mogelijk zijn, dat er dieren 
ontsnappen. Er moeten echter zo weinig 
mogelijk naden in het glas zitten, en deze 

dienen dan nog zeer goed aan te slui-
ten. Anders bestaat toch nog de kans, 
dat hagedissen hierlangs trachten te ont-
komen. 
De hierbij geplaatste foto moge een indruk 
van het geheel geven. 
Bij goed weer worden de glasplaten aan 
de bovenzijde verwijderd, zodat de dieren 
direct zonlicht krijgen. Ik heb nog een 
halve meter kleigrond uit het terrarium 
gegraven, en toen in totaal 4 m3 veen-
grond in het terrarium gedaan, zodat er 
dus ongeveer een laag van 1 m van deze 
grond inzit, die de dieren voldoende ge-
legenheid biedt weg te kruipen als het 
vriest. In de bodemgrond heb ik nog een 
aantal boomstronken verwerkt. Het was 
niet zo gemakkelijk aan 4 m3 veengrond 
te komen. Deze heb ik met een vrachtauto 
uit Selligebeets gehaald. Bij die gelegen-
heid heb ik toen tevens enige dikke zoden 
heide en mos meegenomen, en bovendien 
een bremstruik. 
In het midden van het terrarium maakte 
ik een vijver van cement. De afmetingen 
zijn 80 x 100 cm bij een diepte van 15 cm. 
Nadat ik nog in een der hoeken een stenen 
terrasje had gemaakt en door de lood-
gieter een aansluiting van de waterleiding 
naar het vijvertje had doen maken, plus een 
afvoer, was de boel klaar. Het geheel was 
een flink karwei. Vooral het inbrengen van 
zand heeft mij heel wat moeite gekost en 
mijn vrouw kwam zo nu en dan eens 
hoofdschuddend naar mijn geploeter kijken. 
De bevolking bestaat uit de volgende die-
ren, die ik alle van de heer Wijffels te 
's-Hertogenbosch heb betrokken: 4 Lacerta 
viridis, 4 Psammod-omus algirus, 2 La-
certa lepida, 12 Lacerta agilis, 3 Natrix 
natrix en 1 Natrix maura (Spaanse ring-
slang). Ook de heer Wijffels heeft mij 
met zijn adviezen terzijde gestaan, waar-
voor ook hier nogmaals mijn dank. Een 
volgende maal hoop ik de lezers eens 
iets te vertellen over de gedragingen van 
de dieren in mijn buitenterrarium. 

Enkele u/aarnemingen betreffende de voortplanting 
van de vroedmeesterpad 
AlLjteS Obste t r icans Laurenti 

Op 12 Augustus 1954 kwam ik op een Zuid-
Limburgse tocht, door vangst, in bezit van 
twee mannelijke, eierdragende vroedmees-
terpadden. Het weer was gekenmerkt 
geweest door heftige regenbuien in de 
ochtend en de eerste helft van de middag, 
terwijl daarna de zon zich bij tussenpozen 
liet zien. Later in de avond viel weer een 
enkel regenbuitje. Hoewel het niet koud 
was is het mogelijk dat dit weertype 
verantwoordelijk te stellen was voor de 
bescheiden wijze waarop Alytes zich liet 
horen. Om half tien, na het vallen van de 

door P. J. f t . Bernsen, arts te Nijmegen 

duisternis, meldde de eerste zich. Pas na 
geruime tijd kondigden ook nog enkele 
andere zich aan, als regel echter met 
lange tussenpozen. De afzonderlijke dieren 
gedroegen zich zeer verschillend bij be-
nadering. Terwijl sommige er het zwijgen 
toededen, zolang als men in de buurt was, 
lieten andere zich niet storen. Dit laatste 
was ook het geval bij een van de mede-
genomen dieien, dat zich, zelfs toen het 
uitgegraven werd, niet stil kon houden. 
Overigens heeft het op het geluid af loca-
liseren van dit exemplaar, dat op een vlak 
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stukje wegberm onder het leem zat, bijzon-
der veel tijd gevergd, ondanks het mij ter-
wille was door voortdurend te blijven roe-
pen en ondanks ik vaak niet meer dan een 
halve meter van zijn schuilplaats ver-
wijderd was. Deze moeilijke localiseer-
baarheid is een bekende eigenschap van 
in of vlak boven de grond geproduceerde 
geluiden. Het andere gevangen exemplaar 
verliet juist een spleet in een huismuur en 
was voor het grijpen. De gevangen dieren 
waren volgroeide exemplaren van 5 a 6 
cm. De eipakketten waren om de achter-
onderbenen, even boven de hiel, vastge-
snoeTd. In dit verband zij gewezen op 
sommige misleidende tekeningen — zelfs 
in Klingelhoffer's boek is er een dergelijke 
ingeslopen —, die de indruk wekken, dat 
de eieren hoog om de dijbeenen gelixeerd 
zouden zijn. De eisnoeren zelf toonden op 
vele plaatsen onderbrekingen, getuige de 
vele eitjes, die aan een draadje (de inge-
droogde rest van het vliezige omhulsel 
dat de eieren in de eileider meekregen) 
erbij bungelden. 
Bij nadere beschouwing bleken de eieren 
van beide exemplaren zich nog in een 
vroeg ontwikkelingsstadium te bevinden. 
Zij waren egaal geel gekleurd door de 
practisch het gehele ei nog opvullende 
dooiermassa. Slechts de aanleg van de 
ogen was in de vorm van twee zwarte 
puntjes zichtbaar. (Het oog, in een zeer 
vroeg stadium van de kiemontwikkeling 
aangelegd, is de plaats waar het eerst 
pigment wordt afgezet.) Hoewel geen ver-
der onderzoek volgde, meen ik, op grond 
van deze gegevens, de ouderdom van de 
eieren op een of maximaal anderhalve 
week te mogen schatten. Deze schatting 
is aan de ruime kant genomen, aangezien 
bij van hun omgevingstemperatuur aihan-
kelijke dieren de ontwikkelingsduur van 
het embryo in sterke mate door deze tem-
peratuur be"nvloed zal worden. En die 
was nu in Augustus 1954 niet bepaald 
optimaal voor een snelle ontwikkeling te 
noemen. 
Wij hebben dus in dit geval met exem-
plaren te doen, waarbij de paring laat in 
het seizoen heeft plaats gevonden. In de 
literatuur wordt als paringsperiode de 
voorzomer opgegeven (Krefft), terwijl het 
derde herpeto-geografisch veTslag ons doet 
weten, „dat eind Juni en begin Juli de 
mannetjes nog met de ei-snoeren worden 
aangetroffen", wat ook op een paring 
vroeg in de zomer duidt. Indien wij nu be-
denken, dat als ontwikkelingsduur een 
tijdperk van 3 of 6 weken wordt aange-
geven (Angel, De Witte, Klingelhoffer), en 
men bij een lagere omgevingstemperatuur 
op een langere ontwikkelingsperiode moet 
rekenen dan bij een hogere, lijkt het zeer 
waarschijnlijk, dat de onderhavige — nu 
gevangen — exemplaren, nog in Septem-
ber met eisnoeren beladen in de vrije 
natuur zouden zijn aangetroffen. Een 

waarneming, die ik in de literatuur nergens 
vermeld heb gevonden en die mij ook 
nooit anderszins ter ore is gekomen. Zelfs 
in het terrarium, waar de temperatuur onder 
invloed van de zonbestraling sneller op-
loopt en de warmte langer wordt vastge-
houden dan in de vrije natuur, zou het 
toch nog tot bijna half September duren 
aleer de larven uit het ei kwamen. 
Welke verklaring moeten wij nu aan deze 
late paring van de vroedmeesterpad 
geven? Mogelijk speelt de abnormaal 
koude en natte zomer van dit jaar een 
bijzondere rol, maar evenzeer bestaat de 
mogelijkheid, dat het een volkomen nor-
maal verschijnsel is, dat vroedmeester-
padden nog in September eieren dragen. 
De onbekendheid hiervan zou men dan aan 
het volgende moeten toeschrijven. In deze 
late tijd van het jaar wordt minder of niet 
meer naar Alytes gezocht, terwijl boven-
dien het ontdekken aanmerkelijk bemoei-
lijkt wordt doordat zij hun stemgeluid nog 
maar nauwelijks of niet meer laten horen. 
In deze opvatting wordt men gesterkt, als 
men in het zojuist geciteerde verslag van 
de Herpeto Geografische Dienst leest, dat 
alle waarnemingen tussen 30 Mei en 18 
Augustus vielen. De heer D. P. van Wijk 
was zo vriendelijk mij te willen mede-
delen, dat ook na het verschijnen van het 
derde verslag geen latere waarnemingen 
bij zijn dienst zijn binnengekomen. 
In ieder geval zullen de levenskansen voor 
de larven er wel niet geringer om worden, 
overwintering ervan is algemeen bekend. 
Vanuit dit oogpunt beschouwd kan een 
late paring dus geen opzienbarend ieit 
genoemd worden. Wel toont zij ons de 
lange periode, waarin de vroedmeesterpad 
zich aan de voortplanting kan wijden. 
In het terrarium geplaatst gedroegen de 
eierdragende exemplaren zich bij opper-
vlakkige beschouwing niet anders dan niet 
met eieren beladen dieren. Met name 
trekken zij zich niet terug „uit het open-
bare leven" om ergens verscholen, zonder 
voedsel te zoeken, rustig het tot rijping 
komen der larven af te wachten, zoals men 
dat weleens vermeld vindt. Niet zonder 
opzet zeg ik echter „bij oppervlakkige be-
schouwing", want alleen reeds door de 
eieren te dragen vertoont het dier een 
ander gedrag dan eierloze dieren. Het 
gedrag is n.l. het antwoord van het dier 
op de in- en uitwendige prikkels, waaraan 
dat dier onderhevig is. Het is nuttig hier 
even nader op in te gaan. Als inwendige 
prikkels fungeren allerlei gebeurtenissen, 
die in het lichaam plaats hebben. Hier-
onder rekent men ook datgene, wat in-
stinct genoemd wordt. De uitwendige prik-
kels zijn alle invioeden, die van buitenal 
op het dier inwerken. Dat de scheiding in 
deze categorieen niet altijd strikt door-
voerbaar is, zullen wij nu in het midden 
laten. Uit deze definiering van het gedrag 
blijkt reeds hoe moeilijk het is de gedra-

43 



gingen op hun juiste waarde te schatten. 
Men moet immers voor een juiste beoor-
deling van het gedrag met alle werkzame 
invioeden rekening houden. Hiervoor is 
o.m. echter nodig dat men goed waar-
neemt. Hoe vollediger de waarneming is, 
hoe minder hypothetisch de interpretaties 
van de gedragingen behoeven te zijn. De 
waarneming vormt het begin van alle 
kennis en het is niet voor niets dat de 
redactie van dit tijdschrift haar leden aan-
spoort hun waarnemingen — ook de schijn-
baar onbelangrijke — te publiceren. 
Het feit van het dragen van de eieren — 

opvatting niet, bovendien zijn er ook 
andere bei'nvloedingen door de larve 
voorstelbaar, waarover misschien later 
eens. Maar laten wij haar voor het ogen-
blik als juist aannemen. Nu rijst de vraag 
of het moment, waarop de beweging der 
rijpe larven het ouderdier het water doet 
kiezen, hetzelfde moment is als dat, waarop 
de larven „klaar" zijn en in staat de ei-
hulsels te verlaten, althans dit bij het 
eerste contact met het water zullen doen. 
Wat men hierover leest wekt wel deze 
indruk, Klinkgelhoffer e.a. delen mede, dat 
de larven het ei meteen na de doordren-

Alytes obstetricans Laur. Links: foto uit de periode dat het dier zich le water begat. De vochtige omhulsels van 
de eieren hebben een grotere doorschijnendheld. Rechts: Zelfde dier in September. De dooler Is als lichte vlek 
waaraeembaar. foto's van de schrijver 

op zich dus reeds een bepaald gedrag, dat 
wij deels als antwoord op broedverzor-
gingsinstincten kunnen beschouwen, deels 
als antwoord op ongunstige uitwendige om-
standigheden — houdt in, dat wij ons 
rekenschap moeten geven van de invioe-
den, die van het eipakket zelf op het dier 
uitgaan. Allereerst ziet men een mecha-
nische invloed: de belemmering van de 
bewegingen van het ouderdier. Tijdens het 
rustige voortbewegen is deze belemmering 
nauwelijks merkbaar, bij het klimmen des 
te meer. Maar ik kan mij voorstellen, dat 
zij tot het afstropen van de eierlast kan 
leiden, indien het dier tot het maken van 
excessieve bewegingen, bijv. door te moe-
ten vluchten bij achtervolging, gedwongen 
wordt. 
Een andere, zeer belangrijke, invloed, die 
van het eipakket uitgaat is die, welke het 
ouderdier ertoe brengt het water op te 
zoeken, om aldus het uitkomen van de 
larven mogelijk te maken. Slaat men hier 
de literatuur op na dan vindt men als 
mogelijke prikkel het zich heftig bewegen 
der larven vermeld. Hoewel ook de onvol-
dragen larve zich verroeren kan, maakt 
n.l. het rijpe embryo reeds na zeer geringe 
aanleidingen (bijv. lichte aanrakingen), de 
heftigste bewegingen. Bewezen is deze 

king tijdens de onderdompeling verlaten. 
Uit mijn eigen observatie blijkt dit sneller 
uitkomen niet. 
Op 20 Augustus hadden de eieren bijna 
geheel een vuil-bruine kleur aangenomen, 
het pigment werd reeds in de huid der 
kiemen afgezet. De voor het grootste deel 
verteerde dooier was nog maar als een 
gele vlek zichtbaar. (Zie afbeeldingen.) 
Eind Augustus werd de eerste duidelijke, 
zelfstandige beweging, na druk op het ei, 
waargenomen. Op 3 September verwij-
derde ik van een exemplaar een eitje, 
waaraan in de komende dagen een toe-
name van bewegelijkheid, zowel spon-
taan als na geringe uitwendige prikkels, 
te constateren was. Nadat het mij reeds 
enkele dagen was opgevallen dat de 
eieren van dit exemplaar een vochtiger 
indruk maakten dan voorheen, (vergelijk 
beide afbeeldingen) bleek het dat dit dier 
op 6 September zich met ondergedompeld 
achterlijfje in het vijvertje bevond. De 
volgende ochtend lag een dode larve in 
het water. Die avond zat, zo gauw het 
donker werd, het dier wederom gedurende 
vele uren in het water, hetgeen zich de 
volgende dagen herhaalde. 's Morgens 8 
September lag weer een dode larve in het 
vijvertje, op 9 September zwommen 4 
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levende exemplaren erin rond. Van het 
afgezonderde ei, de avond ervoor in het 
water gelegd, had de larve de vliezen 
doorbroken, maar had zich niet van de 
hulsels weten te bevrijden: hij werd dood 
aangetroffen. Op 10 September vond ik 
's morgens het vijvertje bevolkt met een 
zwerm van 60, 8 mm grote larven, terwijl 
de lege eihulsels in een klompje op de 
bodem lagen. Nog diezelfde avond zat het 
andere mannetje in het water. Het spel 
herhaalde zich op identieke wijze. Trouw 
iedere nacht zocht nu deze Alytes het 
water op. Op 11 September 's avonds om 
10 uur werd een levend uitgekomen larve 
ontdekt, op 12 September 's morgens idem 
en 's avonds, die dag, een larve welke 
dood aan het eipakket hing. Op 15 Sep-
tember 's morgens was het vijvertje ander-
maal bevolkt, dit keer met 40 larven. Het 
op de bodem liggende eipakket bevatte, 
behalve de reeds genoemde dode larve, 
twee schiere eieren plus nog een niet uit-
gekomen ei. Deze, kennelijk zwakke, laat-
komer wist het omhulsel weliswaar nog 
te doorbreken, maar heeft zich niet van 
het ei los kunnen maken en was 's middags 
gestorven. 
Wij merken dus in dit geval op, dat de 
padden reeds gedurende (minstens) 4 of 
5 dagen het water opzochten voordat alle 
larven het ei verlieten. Was dit moment 
eenmaal aangebroken, dan kwam ook 
bijna het gehele stel practisch gelijktijdig 
uit. Hieruit zou men mogen opmaken, dat 
dit uitkomen ingewikkelder kan verlopen 
dan algemeen verondersteld wordt, omdat 
de larven zich dus niet bij de eerste 
onderdompeling — waartoe zij het ouder-
dier op een of andere wijze noopten — 
uit de eieren behoeven te bevrijden. Zij 
behouden integendeel de keuze van het 
moment van uitkomen aan zichzelf en het 
is te verwachten dat dit moment voor hen 
het gunstigste is. Het is niet moeilijk deze 
gebeurtenis als nuttig te beschouwen. Op 
deze wijze toont de larve dus een grote 
mate van onafhankelijkheid t.o.v. de 
variaties in gevoeligheid van de ver-
schillende ouderdieren. Een pad, die een 
te grote gevoeligheid voor bijv. de bewe-
gelijkheid van de larven zou bezitten, gaat 
vroeger het water in dan voor het uit-
komen der jongen wenselijk is. Indien deze 
laatste nu alleen maar de prikkel van de 
onderdompeling nodig hebben om het ei 

Ficus repens en Cissus cntarctica 
Hoewel er in de titel van deze artikelen-
reeks sprake is van planten voor ons 
verwarmd oerwoudterrarium, behoeft men 
dit „verwarmd", wat de planten betreft, 
niet al te letterlijk op te vatten. Evenals 
dit bij het tropisch aquarium het geval is, 

te gaan verlaten, dan zouden hun levens-
kansen aanmerkelijk geringer worden. De 
hoge sterfte onder de te vroeg uitgekomen 
larven in het beschreven geval is in dit 
verband wel zeer illustratief. De larven 
geven pas antwoord op de specifieke 
prikkel, die de onderdompeling voor hen 
is, als zij de rijpheid daartoe bezitten. 
Tot op dat ogenbiik dwingen zij de ouder-
pad ertoe hen telkens weer deze prikkel 
te verschaffen. De mogelijkheid, dat het 
moment van het eerste contact met het 
water en het moment van uitkomen samen-
valt, is hiermede vanzelfsprekend niet 
uitgesloten. 
Het zijn nu gedragingen van boven be-
schreven aard, die wij overal in de levende 
natuur aantreffen. Zij worden met het 
woord „aanpassing" betiteld en spelen, 
zoals ik hoop duidelijk gemaakt te hebben, 
een op de voorgrond tredende rol bij het 
streven naar behoud van individu en 
soort. 
Een enkele opmerking dient nog te worden 
gemaakt. Wij mogen niet vergeten, dat wij 
hier met dieren in een terrarium te doen 
hadden. Dit geeft niet het recht te ver-
onderstellen, dat een gedrag, aan onze 
dieren achter het glas waargenomen, ook 
op dezelfde wijze in de natuurlijke om-
geving vertoond zou zijn. Dit doet echter 
niets af aan de illustratieve waarde van 
het bovenstaande geval en vermindert 
evenmin de algemene strekking van de 
conclusies. Eerder het tegendeel is waar, 
want stelt het leven in het terrarium niet 
op meer dan een wijze hogere eisen aan 
de aanpassingsmogelijkheid van het dier? 
Helaas heb ik niet het moment van uit-
komen zelf geobserveerd. Het zou interes-
sant zijn te weten in hoeverre de manne-
tjesvroedmeesterpad toch niet enigerlei 
vorm van medewerking, bij het verlaten 
van het ei door de jongen, verleent. Indien 
dit zou blijken — zie hiervoor het kort-
geleden verschenen artikel van W. G. van 
Oyen* — dan zou het de moeite waard 
zijn te trachten te achterhalen welke 
factoren hier nog een rol spelen. Een 
verdere mogelijkheid om dieper op dit 
probleem in te gaan zou bijv. een waar-
neming aan een dier met twee eisnoeren 
van sterk verschillende leeftijd zijn. 

'Lacerta, pag. 52, no. 7, 12e Jrg. 

zijn de planten lang niet zo gevoelig voor 
lagere temperaturen als de dieren. Hoge 
temperaturen zijn, vooral in een klein be-
stek, voor vele tropische planten zelfs 
minder gewenst. 
Een constante hoge temperatuur verzwakt 
hen tenslotte zo, dat zij ijl gaan groeien 

Planten voor ons verwarmd oerwoudterrarium 
door P. A. Jonkheid en W. G- Kierdorff te Den ftaag 
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Ficus repens tekening Th. J. P. Cornelissen 

en abnormaal veel gele bladeren vertonen. 
Ook hier is de natuur onze beste raad-
geefster. In de tropische oerwouden heerst 
nimmer de gehele dag een constante hoge 
temperatuur. Anders dan in onze streken 
voltrekt de cyclus: lente, zomer en herfst 
zich aldaar op een enkele tropische dag. 
Weliswaar komen grote temperatuurver-
schillen nagenoeg niet voor, maar toch 
brengen stormen en regenvlagen dagelijks 
welkome afkoelingen. Wie rustig voor zijn 
terrarium zit en geniet van de fraaie vor-
men en kleuren der tropische bewoners, 
raakt wel enigszins bekend met de ge-
woonten en gedragingen van zijn pleeg-
kinderen, maar kan zich bezwaarlijk in-
denken in de bijzondere sfeer der tropische 
gebieden. Wij zijn gewend in lente, zomer 
en herfst de bomen, klimplanten en andere 
gewassen in onze omgeving met verschil-
lende kleuren te zien prijken en het lengen 
en korten der dagen is bij ons gewoon. 
In de tropen zijn deze veranderingen 
onbekend. Daar geen herfsttinten en kale 
bomen, daar heerst een eeuwigdurende 
groeikracht. Slechts de regentijd grijpt in 
en verbreekt de eentonigheid der natuur. 
In het algemeen is het natte jaargetijde, 
lopende van Juli tot December, tamelijk 

rijk aan regenvlagen en het droge seizoen, 
van Januari tot en met Juni, rijk aan zon-
nige dagen. Hier uit vloeit voort, dat de 
periodieke levensverschijnselen van plan-
ten en dieren van verschillende soorten 
niet worden waargenomen in een bepaald 
seizoen, zoals wij dit in onze gematigde 
gewesten gewoon zijn. In de equatoriale 
bossen zijn de verschijnselen ongeveer 
iedere dag van het jaar dezelfde: knop-
vorming, bloei, vruchtvorming en het af-
vallen der bladeren komen bij verschil-
lende soorten op hetzelfde tijdstip voor, 
zodat — terwijl bij de ene boom de 
bladeren afvallen en de vruchtvorming 
reeds voltooid is — de boom ernaast nog 
met duizenden bloemen is bedekt. Hier 
heerst nimmer lente, zomer of herfst apart, 
doch op iedere dag komen al deze jaar-
getijden gezamenlijk voor. 
Vanzelfsprekend is deze voor ons onge-
wone gang van zaken in de plantenwereld 
der tropische gebieden van verstrekkende 
invloed op de dierenwereld. Allicht vragen 
we ons af hoe het toch komt, dat de 
tropische insecten zoveel grotere afme-
tingen bereiken, dan die van de gematigde 
gewesten. Ongetwijfeld is dit een gevolg 
van het feit, dat de larven steeds over-
vloedig voedsel ter beschikking hebben en 
er tevens geen gevaar bestaat van de 
zijde der telkens terugkerende winter. Is 
het dan ook geen logische conclusie, dat 
ook de reptielen en amphibieen hun 
grotere afmetingen, dank zij de gunstige 
omstandigheden, hebben kunnen bereiken? 
Hiermede is opnieuw bewezen, dat planten-
en dierenwereld onverbrekelijk aan elkan-
der verbonden zijn. De gedurende het ge-
hele jaar door de planten gevormde 
bladeren en vruchten stellen de diverse 
insecten in staat zich ongehoord voort te 
planten en te ontwikkelen. Daaruit volgt, 
dat ook de insecten- en vruchteters onder 
de hogere dieren niet door perioden van 
voedselgebrek in hun ontwikkeling gehin-
derd worden. Zo er ooit iemand overtuigd 
moet zijn van de onmisbaarheid van plan-
tenleven voor de dieren, dan is dat wel 
de terrariumliefhebber. 

Lang niet alle planten zijn geschikt voor 
het oerwoudterrarium. Door verstandig 
experimenteren komt men er echter al 
spoedig achter, welke soorten het beste 
voldoen. Sommige soorten worden te fors 
en nemen weldra te veel ruimte in, andere 
woekeren zo ongebonden voort, dat het 
terrarium een chaos wordt. Vooral wat de 
klimmers en rankers betreft moeten we 
selecteren. Een plantje, dat overal voldoet 
is de, uit Japan afkomstige, Ficus repens. 
Deze vertegenwoordiger van de uitgebreide 
Ficusfamilie is een ideaal plantje voor 
ons oerwoudterrarium. Voor het begroeien 
van boomst'-onken, klimtakken en kurk-
schors is het bijzonder geschikt. Verrassend 
is de bloei, die uit vele kleine witte 
bloempjes bestaat en zich over gehele 
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ranken uitbreidt. In tegenstelling met 
exemplaren, die in de huiskamer ge-
kweekt worden, vertonen terrariumexem-
plaren deze fraaie bloei niet zelden. De 
Ficus repens doet het uitstekend in een 
vochtige omgeving, bij behoorlijk licht, 
maar uit de felle zon. Een besproeiing 
met zacht water, zo om de andere dag, 
wordt zeer gewaardeerd. Goede bloemis-
tengrond, die tegenwoordig in cellophaan-
zakjes van een kilo inhoud in de handel 
is, is voor dit plantje de aangewezen 
grondsoort. Vaak maken ranken, die de 

grond raken, op die plaats wortels. We 
kunnen deze afknippen en zodoende 
trachten zelfstandige plantjes te kweken. 
Speciale bemesting zal in een behoorlijk 
bevolkt terrarium zelden nodig zijn. De 
excrementen der dieren zorgen daar 
immers meestal in voldoende mate voor. 
Een plant van een geheel ander type is 
de Cissus antarctica. Ons lid, de heer 
W. G. Kierdorff uit Den Haag, heeft mei 
deze plant speciale ervaringen opgedaan. 
Wij geven hem hierover nu het woord. 
„Wie mijn wederwaardigheden met flora 
en fauna in een verwarmd wandterrarium 
gelezen heeft („Lacerta", 12e jaargang. 
No. 11/12) zal zich herinneren, dat bij alle 
tegenslag toch ook een enkel lichtpunt te 
noteren viel. Er was immers tenminste een 
plantensoort, die het althans deed. Dat was 
Cissus. Wanneer de aanblik van dit terra-
rium toch acceptabel is, moet dit alleen 

aan deze begroeiing met Cissus worden 
toegeschreven. Om deze reden verdient 
deze plant het toch wel, eens .bijzonder 
„in het zonnetje" gezet te worden. Laat ik 
hier dan onmiddellijk aan toevoegen, dat 
Cissus zonlicht, veel zonlicht, zeer op prijs 
blijkt te stellen. Al moet mijn wandterrarium 
het, door de opstelling in mijn studeer-
kamer, het grootste gedeelte van de dag 
zonder directe zonbestraling stellen, de 
kunstzon, die door een combinatie van 
blauwe daglichtlampen en een verwar-
mingsstaaf uit de bovenkap op het terra-

rium neerstraalt, doet de Cissus toch ook 
uitstekend gedijen. 
Cissus is een echte klimplant. De klim-
mende ranken tasten constant naar het 
voile zonlicht. Het hechtvermogen is echter 
blijkens mijn ervaring vrij gering. Ook 
waar mijn planten hun ranken langs de 
vliegengaaswanden van het terrarium 
schuiven, hechten zij zich toch niet daar-
aan, maar kronkelen zich meer om elkaar 
en om de eigen takken. De ideale bodem-
samenstelling is: 2 delen turfmolm, 1 deel 
leem en wat bladaarde, vermengd met 
grof zand. Cissus blijkt verder bodemver-
warming op prijs te stellen. Deze vermeer-
dert de grootte en verhoogt de kleur der 
bladeren. De vochtverlangens van Cissus 
zijn vrij bescheiden; mits niet te nat, wordt 
een gelijkmatige bodemvochtigheid wel op 
prijs gesteld". Tot zover de heer Kierdorff. 
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Natrix tessellata (Laur.) in gevangenschap 
door F. B. Klqnstra, Leiden 

Een beschri jving v a n deze a l g e m e e n be -
k e n d e s l a n g k a n hier gevoegl i jk achter-
w e g e blijven, d a a r d e z e in elk b o e k over 
t e r r a r iumkunde te v inden is. Evenmin is 
het mijn b e d o e l i n g in dit artikeltje een 
vol led ige beschr i jving der l evensgewoon-
ten v a n d e z e i d e a l e t e r ra r iumbewoner te 
geven . Slechts enke le facet ten wil ik 
t rach ten te be l ichten en wel in d e eers te 
p l a a t s d e wijze v a n bemach t i ge n v a n 
h a a r p roo id ie ren en d a a r n a iets over het 
vervel len. 
De m a n i e r e n w a a r o p N. t esse l la t a h a a r 
prooi vang t en n a a r b innen werkt, zijn 
ve le en wijken v a a k aanmerkel i jk a l v a n 
w a t m e n er in d e l i teratuur over vindt. 
De afmet ingen v a n het prooidier zullen 
hierbij ongetwijfeld e e n v o o r n a m e rol 
spe len . Mijn d ieren w e r d e n d e vo lgende 
p roo id ie ren voorgeze t : Alvertjes (klein 
zoetwatervis je) v a n ong . 6 cm en kikkers 

van 3—5 cm l i c h a a m s l e n g t e . De s l a n g e n 
zijn 70 a 80 cm l ang . De Alvertjes w e r d e n 
uitgezet in het w a t e r b a s s i n v a n 20 x 30 cm, 
met een w a t e r s t a n d v a n 7 cm. Wate r t em-
pera tuur 17° C. Bodem v a n het b a s s i n 
bedek t met g rove kiezel. De Tesse l la ta , 
gehee l in het wa t e r bli jvend, a c h t e r v o l g d e 
nu eens dit visje, d a n w e e r een ande r . 
Binnen twee minuten lukte het h a a r een 
Alvertje in d e buikzi jde te gr i jpen. Deze 
prooi we rd g e h e e l onder wa te r ve r s londen , 
d e kop ging het eerst n a a r b innen . Direct 
h ierop vo lgde een t w e e d e Alvertje en ook 
dit we rd onde r wa te r ve rorberd . Een Tien-
doornig Stekeltje w e r d e v e n e e n s n a a r 
b innengewerk t , op dezel fde wijze a l s d e 
Alvertjes. Nu, een p a a r m a a n d e n later , is 
d e s l a n g n o g ke rngezond , zoda t d e s teke ls 
h a a r klaarbli jkeli jk g e e n ol wein ig le tsel 
h e b b e n toegebrach t . 

(wordt ve rvo lgd 

WERKGROEP AMSTERDAM. 
Na enige tijd van voorbereiding is thans weer 
een nieuwe Werkgroep Amsterdam in het leven 
geroepen, welke zeer actief blijkt te zijn. 
De eerste bijeenkomst Is gehouden op 11 Januari 
J.l. Het eerste punt van besprcking betrof ,,hoe 
de terrariumliefhebberij zo goedkoop mogelijk te 
beoefenen". Daar tot de Werkgroep zijn toegetre-
den een aquariumhandelaar en een blocmist. was 
men er al dadelijk van verzekerd verschillende 
benodigdheden tegen gereduceerde prijzen te kun-
nen kopen. 
Bevorderd zullen worden onderling contact tussen 
de leden, excursles, lezingen, filmavonden en 
voordrachten. 
De avond van 11 Januari werd besloten met een 
praatje over het parietaaloog bij de hagedissen 
door de heer Van den Berg, zulks aan de hand 
van praeparaten, tekeningen en lotomaterlaal. 
Het was een geslaagde avond. Op 15 Februari zou 
men weer bijeenkomen. 
Het secretariaat van de Werkgroep berust bij de 
heer I. M. Aleven, Leiiegracht 50, Amsterdam. 

VERTEGENWOORDIGER IN BELGItt VAN 
„LACERTA". 
Aangezien de heer Supply zich om gezondheids-
redenen heeft teruggetrokken, hebben we een 
nieuwe vertegenwoordiger in Belgie aangesteld, 
t.w. de heer Fr. Lepeer, Aalbekesteenweg 27 te 
Kortrijk (Courtrai). Deze heer is voornemens onze 
zaak in Belgie' krachtig aan te pakken en de be-
langstelling voor de terrariumliefhebberij daar op 
grote schaal op te wekken. Hij Is lid stnds 1948 en 
voltoolde onlangs zijn medische studies. Hij zal 
binnenkort onze Belgische leden In verschillende 
plaatsen persoonlijk bezoeken. 
Wij heten de heer Lepeer hartelijk welkom in 
onze leiderskring! 

Vraag en aanbod, Ruilrubriek 
De Werkgroep Amsterdam vraagt Hyla Raddiana. 
Gaarne bericht aan: I. M. Aleven, Leiiegracht 50, 
A'dam. 

REDACTIE- WIJZIGING. 
De heer R. van Iersel zal per 1 April a.s., op zijn 
verzoek, zijn functie van redacteur van ons tijd-
schrift neerleggen. 
Als candidaat in zijn plaats draagt het Dagelijks 
Bestuur voor de heer L. C. M. Wijffels ('s-Herto-
genbosch), die op genoemde datum de taak van 
de heer Van Iersel zal overnemen. Het Dagelijks 
Bestuur vertrouwt dat van de zijde van onze 
leden tegen deze wisseling geen bezwaren bestaan; 
wij alien kennen de heer Wijffels reeds lang als 
een enthouslast en kundig terrarlumliefhebber, 
met grote ervaring op ons gebied en een grondige 
herpetologische kennis. 
Wij wekken de leden bij deze gelegenheid nog-
maals op onze a.s. nieuwe redacteur de onmlsbare 
medewerking te willen verlenen, door hem ruim-
schoots te voorzien van koplj, opdat ons maand-
blad in bredere kring steeds grotere belangstelling 
zal wekken. 

Het Dagelijks Bestuur van „Lacerta". 
's-Gravenhage, Februari 1955. 

De Redactie Commissie, bestaande uit de heren J Th. 
ter Horsl, Lid van Verdienste, en P. A. Jonkheid, Lid, 
beiden wonende te Den Haag, legt eveneens haar 
werkzaamheden neer met ingang van I April a.s. 

vl. 

Kopij voor volgende nummers aan: 
L. C. M. Wijffels, Baselaarsstraat 10, 's-Hertogenbosch 
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