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Tarentola delalandii 
Het op de voorpagina afgebeelde dier werd 
door de lmportdienst in ons vorige nummer 
aangeboden. 
Deze gecko .komt voor op de westgroep van 
de Kanarische eilanden en op de Kaapver
dische eilanden. 
De levenswijze komt enigszins overeen met 
die van Tarentola mauritanie&. Hij is aileen 
kleiner (1Q-12 em) en heeft een minder ge
schubde huid. Men vindt ze onder stenen aan 
oevers en op vochtige graslanden. Ook is hij 
meer bodem- dan muurgecko. 
De ,kleur wisselt van lichtgrijs, met donkere 
banden of 1vlekken, tot donkerbruin. Versprei
dingsgebied van West-Afrika tot Nigeria. Er
varingen over het houden van deze leuke 
gecko's ontbreken tot dusverre. 

J.N. 

Boehbespreldng 

Die Terrarlentlere, deel I door Dr. G. Nletzke. 
Ultgever: Verlag Eugen Ulmer, 7 Stuttgart 1, 
Postfach 1032. 
Bij dit nummer ,is een uitvoerig prospectus 
met ~bestelstrook gevoegd over het eerste deal 
van dit 1nieuwe en zeer fraaie terrariumboek. 
Het boek is niet goedkoop, te weten 48 
Duitse Marken voor het eerste deel en circa 
D.M. 50,- voor het tweede deel, dat tegen 
het einde van het jaar zal verschijnen, maar 
men krijgt dan ook wear voor zijn geld. 
De uitvoering is bijzonder fraai en de inhoud 
zeer goed. In het eerste deel, met een omvang 
van 344 pagina's, zijn opgenomen 4 kleur
platen, 109 zwartlwi,t-foto's en 43 technische · 
afbeeldingen. Naast algomene terrarium tech
niek, waaronder de ~terrariumbouw, voedsel en 
ziekten. worden daarin de voor terrarium
houders voornaamste salamanders, kikkers en 
schildpadden beschreven en afgebeeld. 
In het tweede deel volgen dan de hagedissen, 
krokodillen en slangen, benevens een hoe
veelheid gegevens over de beplanting van 
terraria. 
lnteressant is, dat voor elke diersoort naast 
literatuurverwijzingen, gegevens zijn opgeno
men over de geografische verspreiding, over 
de eisen qua temperatuur, Iicht en voeding, 
respectievelijk voor wat betreft de inrichting 
en beplanting van het terrarium. Daarenboven 
zijn gegevens opgenomen omtrent de ver
draagzaamheid van het betrokken dier ten 
opzichte van andere terrariumbewoners. 
De voornaamste ziekten van terrariumdieren 
zijn verwerkt ·in een handige determineer
tabel met verzorgingsbeschrijvingen en raad
gevingen omtrent het inrichten van ee.n ter
rariumapotheek. Tevens is opgenomen een 
lijst van vitaminenpreparaten, de werking en 
de toediening daarvan. 
In totaal worden in beida delen ongeveer 400 
dieren ~behandcld, die interessant zijn voor 
terrariumhouders. 
Geen volledige encyclopedia dus, maar, al
thans naar het eerste deel te oordelen, een 
bijzonder goed naslagwerk voor het gehele 
terrain der terrariumkunde, dat wij iedere ter
rariumhouder, ondanks de vrlj hoge kosten, 
sterk kunnen aanbevelen. 

L.C. 



Soeiaal gedrag -van kikkers en padden 

Dr • ..4. Stolle, H.oninlfinne"'ell 23S, ..4m•tr.rdam 

Kikkers en padden moeten zeer zeker als dieren 
met een sterk sociale inslag worden beschouwd. 
Voor bet tot stand komen van bet onderlinge 
contact speelt bet geluid dat deze koudbloedige 
dieren kunnen produceren een belangrijke col. Het 
blijkt een echt stemgeluid te zijn dat meer met de 
menselijke stem overeenkomt dan met bet geluid 
dat insekten produceren. Evenals bij de mens wordt 
de ademlucht langs de stembanden gestuwd en 
dit zowel in voor- alsook in achterwaartse richting. 
In tegenstelling ,tot de mens wordt de Iucht echter 
naar binnen ,geslikt, alsof bet voedsel was. Als 
terrariumliefhebber hebt u natuurlijk wei eens een 
kikker zien kwaken en dan weet u wei, dat dit 
meestal met gesloten mond geschiedt. Slechts bij 
de zogenaamde luide waarschuwingskreten wordt 
de mond extreem wijd geopend. Voor de verster
king van bet geluid zijn veel kikkers in bet bezit 
van kwaakblazen, die vaak bijzonder groot zijn en 
tijdens de geluidproduktie naar buiten kunnen 
worden gestulpt. Bij sommige soorten, zoals bij 
onze gewone of eetbare kikker Ra11a escrtle11ta, 
kunnen er zelfs twee aanwezig zijn. Die kwaak
blazen komen slechts voor in het mannelijk ge
slacht, met bet gevolg, dat bet geluid van de 
vrouwtjes heel wat zachter is. Die zijn niet tot de 
geweldige prestaties van de mannetjes in staat. 

Gehoort,ermogen 
Nu mogen kikkers en padden door middel van 
stembanden geluid kunnen voortbrengen, maar dit 
wil nog niet zeggen dat ze ook werkelijk kunnen 
horen. Er zijn verschillende onderzoekers geweest, 
die dit laatste sterk hebben betwijfeld. Recente 
onderzoekingen hebben echter aangetoond, dat am
fibieen uitstekend kunnen horen, al onderscheidt 
hun gehoororgaan zich essentieel van dat van de 
vissen, de landzoogdieren en de mens. Het be
vindt zich achter bet oog en vlak boven de kaak
hoek. Daar ziet men een dik, glanzend trommel
vlies, dat zich in tegenstelling tot dat van de mens 
en de zoogdieren uitwendig bevindt. Dit trommel
vlies doet vanzelfsprekend voor het opvangen van 
de geluidstrillingen dienst maar nu moet men niet 
denken dat dit met aile trillingen bet geval is. 
Heel wat trillingen worden door de huid en de 
uitgebreide lymfezakken opgenomen en indirekt 
naar het binnenoor geleid, waar ze door de zintui
gen als geluid worden waargenomen. Verschillen
de kikkers en padden blijken bet best te kunnen 
horen, als de trommelvliezen gedeeltelijk onder 
water liggen. Een continu geluid wordt heel wat 
slechter waargenomen dan een reeks korte tonen. 
Toch is bet niet goed mogelijk om in dit opzicht 
algemene regels te geven, omdat bet gehoorver
mogen van de verschillende soorten vrij sterk uit
eenloopt. Men heeft bijvoorbeeld vastgesteld, dat 
mannetjes zich buiten de voortplantingstijd kon
den gedragen, alsof ze in de geluiden helemaal niet 
geinteresseerd waren. 

illustraties van de schrijver 

In ieder geval zijn de geluiden van de kikkers heel 
wat gecompliceerder dan die van de insekten. 
Een groot aantal variaties is mogelijk wat klank
kleur, toonhoogte, roepduur en frequentie van de 
herhalingen betreft. Variaties in de herhalings
frequentie blijken meer tot verschillende reacties 
te leiden dan variaties in klankkleur en toonhoogte. 
Dit komt goed overeen met bet feit dat een reeks 
korte tonen beter wordt waargenomen dan een 
continu geluid. 

Biologische beteke11is 
Waarvoor dienen nude geluiden die door de man
netjes worden voortgebracht? Uitgebreid onder
zoek, dat in de laatste tijd werd verricht, heeft in 
dit opzicht verschillende mogelijkheden doen ken
nen. Zo kunnen de door de mannetjes geprodu
ceerde geluiden de vrouwtjes de juiste weg naar 
de paaiplaats doen vinden en op die wijze in con
tact brengen met mannen van hun eigen soort. 
We moeten immers niet vergeten, dat op de paai
plaatsen vaak amfibieen van verschillende soort 
aanwezig zijn. De mogelijkheid bestaat dat men 
zich bij de partnerkeuze zou vergissen, maar het 
geluid is daarbij een goed richtsnoer. Evenals dit 
bij verschillende insekten bet geval is, zijn de 
vrouwtjes in staat om de paringsroep van de man
nen met een zacht gekwaak te beantwoorden. 
Niet slechts bij bet wederzijds treffen van de ge
slachten spelen de door de dieren geproduceerde 
geluiden een rol, maar ook bij het bezetten en ver
dedigen van het territorium door de mannen. Men 
heeft ook gedacht, dat de paringsroep bet de 
dieren mogelijk maakt om de paaiplaatsen te be
reiken, maar recente onderzoekingen konden dit 
niet bevestigen. Daarbij schijnt niet aileen de ge
hoorzin de dieren te leiden. Op dit interessante 
vraagstuk komen we nog nader terug. 
In .bet algemeen kunnen we zeggen, dat de meeste 
geluiden van kikkers in dienst van de paring 
staan. Meestal kwaken de mannen gemeenschap
pelijk in koor, hetgeen met bet gemeenschappelijk 
musiceren van .de insekten overeenkomt. Klank
kleur, toonhoogte en duur van de roep blijken 
soortspecifiek te zijn. De plaatsen, waar de ge
luiden worden geproduceerd, zijn voor de meeste 
soorten ook soortspecifiek. Zo zit de gewone of 
eetbare kikker Ra1ra esC/lien/a bij voorkeur tijdens 
bet kwaken in bet water, terwijl verschillende pad
den gewoon op de grand zitten of in hun hoi. 
Veel boomkikkers, Hylidae, zitten in bosjes of 
bomen, vaak op een afstand van een meter of 
meer hoven de grand. 

W' aarschuwingsroep 
De paringsroep dient goed van de waarschuwings
roep te worden onderscheiden. Deze roep wordt 
door bet mannetje geproduceerd, als dit door een 
ander mannetje wordt benaderd dat zich stevig aan 
hem vast wit klemmen voor de schijnparing. De 
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eerste man stoot dan een knorrend geluid uit en 
tracht zich te bcvrijden. Zoals bekend hebben de 
mannen de gewoonte om zich in de voortplantings· 
tijd aan elk bewegend objekt vast te klemmen, 
zelfs aan een stuk drijvend hout. Zeelten en kar
pers worden soms zo stevig vastgepakt dat ze 
stikken. Ook de amfibieen zelf kunnen bij deze 
vreemde manipulatie te gronde gaan. 
De waarschuwingsroep kan ook door een vrouw
tje worden voortgebracht, wanneer ze al haar 
eieren heeft afgezet. Klaarblijkelijk zijn de amfi
bieen niet in staat - althans niet gemakkelijk - om 
het geslacht van hun partner te herkennen. Komt 
een man met een vrouw in contact, dan laat ze 
hem begaan en komt de copulatie tot stand. Is het 
echter een andere man, dan wijst deze hem door 
middel van de reeds genoemde knorrende geluiden 
op de vergissing. Overigens schijnt hierbij niet 
slechts het geluid een rol te spelen, maar eveneens 
- zo niet nog sterker - de door het geluid ontstane 
trillingen van het lichaam. Doordat zeelt en kar
per stom zijn en dus geen soort-specifieke trillin
gen kunnen voortbrengen, gaan de mannetjes door 
met de schijnparing. 
Doorgaans zijn de geluiden van de mannen voor 
de vrouwtjes bestemd. Bij verschillende kikvors
soorten zijn ze echter ook voor de mannetjes be
doeld en dienen ze voor de verdediging van het 
territorium. Die geluiden hebben een duidelijke 
biologische betekenis. Ze moeten de andere man
nen Iaten weten, dat het desbetreffende territorium 
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reeds een rechtmatige eigenaar heeft, die het wei
nig op prijs stelt om daar mannelijke soortgenoten 
te ontmoeten. 

MerkU'aardig lerrilorirmzgedrag 
Bij de in Texas voorkomende kikker S)'rrhophus 
marnockii blijken de mannetjes steeds vast te 
houden aan een onderlinge afstand van twee tot 
drie meter. De vestigingsdichtheid gaat niet hoven 
8 a 9 dieren per 40 are. Een vrij gebied wordt zeer 
sncl vanuit de periferie in bezit genomen. Jameson 
heeft bij wijze van experiment uit een gebied van 
320 are alle Syrrhophus-kikkers verwijderd, nadat 
hij van te voren de eigenaars van de omliggende 
tcrritoria zo goed mogelijk had gemerkt. Korte 
tijd daarna zag hij, dat 46 % van deze kikkers 
hun eigen territorium hadden opgegeven en het 
vrije gebied in bezit hadden genomen. Daarbij 
werd soms een afstand van meer dan 100 meter 
afgelegd. Normaliter wagen de dieren zich niet 
aan zo'n grote afstand. 
Ook liet Jameson in een reeds bezet gebied 25 
mannen vrij. Ze bleken spoedig verdreven te wor
den, waarna men ze aan de rand van het gebied 
terugvond, dat wil zeggen: meer dan 150 meter 
van de plaats waar ze waren uitgezet. In dit ver
band is het van belang dat het kwaken van deze 
kikker nog op een afstand van meer dan honderd 
meter is te horen. 
De vraag, waarom de bezitter van een territorium 
dit opgeeft om zich het territorium van zijn buur-



man toe tc eigenen, zodra dit vrijkomt, is momen
teel nog niet te beantwoorden. Met betrekking tot 
d it probleem zijn nog te weinig exacte proef
nemingen verricht. 

Noodkree/ 
Een bijzondere kreet kan worden uitgestoten, als 
kikkers en padden door een roofdier worden ge
grepen. T erwij l ze gewoon lijk met gesloten mond 
kwaken sperren ze in dit geval de mond wijd open. 
De dan voortgebmchte toon is zeer hoog en luid 
en kan de rover eventueel zo verrassen , dat hij 
zijn .buit loslaat. Ook op de soortgenoten schijnt 
deze noodkreet een bepaalde invloed te hebbeo. 
Ze worden erdoor gewaarschuwd en leggen dien
tengcvolge cen zckcre aktiviteit aan de dag, die in 
vcrband met de vlucht van het grootste belang is. 
Men heeft kunnen vastste llen, dat bijvoorbecld 
hun ademriune sterk wordt gewijzigd. 
Als men kikkers nnvoorzichtig nadert, Iaten zc 
e venecns een karakteristiek geluid horcn voordat 
ze in het water springen. De soortgenoten worden 
door dit gekwaak gealarmecrd maar niet minde r 
door het zo bekende plompgeluid. 
Hetzelfde kan men overigens bij insekten waar
nemen. Zo is het ui terst mocil ijk om ccn van de 
groene sabelsprinkhanen T elligonia l'iridiJJima te 
vangen, die in augustus hun hartstochtelijk gezang 
kunnen Iaten horcn. AI slui pt men nog zo voor
zichtig, toch houden de dieren zich volkomen sti l 
zodra men hen tot op ongeveer een meter is ge
naderd. Eerst als men minutenlang onbeweeglijk 
staanblijft, beginnen ze weer met hun gesjirp. Dan 
ziet men eerst to t zijn grotc verrassing, dat de 
zanger zich in de onmiddellijke nabijheid bevindt. 
In de omgeving van kikkers kan men meestal wei 
de arm bewegen, zonder dat de dieren zich Iaten 
storen, maar bij sabelsprinkhanen kan men dit 
zcker nict doen. Ze reageren op de geringste bc
weging en zien dus blijkbaar bcter. 

Koorzang 
Evenals bij de insektcn komen ook bij de kikkers 
koren voor. Hun gemeenschappelijk gezang is vo l
doende bekend (boerennachtcgaal) . Vroeger dacht 
men wei dat er b ij de kikkers een voorzanger aan
wezig was in de vorm van een ervaren oud man
netje dat min of meer de maat aangaf. Dit is 
echter niet het geval. Er blijken in bet gehecl 
geen voorzangers te bestaan, ofschoon de stemom
vang van de manncn zeer verschi llend kan zijn . 
T och spclen de mannen met een bijzonder krach
tige stem in het socia le Ieven van de kikkers gecn 
bc>Voorrechte rol. 
Ove rigens kan men bij de kikkers niet van cen 
vaste rangorde spreken, zoa ls men die bij ver
schillende sociaal levende dieren aantrcft. Bij de 
paring kan men duidclijk vaststc Uen dat er geen 
spmke is van een zekere dominantie en rival itc it. 
Wie het eerst met ecn vrouw in contact komt, 
kan met haar gaan paren. 
In tegenstelling tot de insekten, verenigen de kik
kers zich soms tot duo·s en trio"s die op een zeer 
bijzondere wijze musiceren. Gouin hecft dit bij de 
boomkikkcr H yla cm cifer vastgesteld en Blair bij 
enige andere kikkersoorten. Bij HJia cmci fer zet 
cen mannctje doorgaans in doordat hij cnigc 
malen ecn krect van een bepaalde toonhoogte laat 

weerklinken. Als geen soortgenoot antwoordt, 
stoot hij na korte tijd een karakteristiekc triller 
uit d ie blijkbaar een sterkere stimulerende wcrking 
heeft aangezicn nu gcwoon lijk een tweedc man 
in cen andere toonhoogte antwoordt. Daarop Iaten 
beidc diercn cnige tijd hun vcrschillend hoge 
roep weerklinken . Als geen derdc man invalt, 
zwijgcn beidc dieren, waarna d e eerstc opnieuw 
de bckende tril ler laat horcn. Evcntueel antwoordt 
nu ecn derde man, weer op ecn andere toonhoogte. 
Dan zetten de dieren hun gezang voort, waarbij 
door iedere man steeds in dezelfde volgorde een 
andere toon wordt geproduceerd. 
Als rechtgeaard termriumliefhebber zult u bet 
met me eens zijn, dat dit bijzonder boeicnd is. 
Hier l ig t een geweldig veld van onderzoek braak, 
want het is wei geblekcn, dat het nict bij aile 
soortcn op dezclfde wijze geschiedt. Ik wil hier 
niet nader op ingaan, maar zou u willen adviseren 
zo mogelijk wat in dezc richting tc doen en een 
steentje tot het ondcrzock bij te dragen. Wat is 
overigens aanlokkelijker dan om ie ts dergelijks in 
de vrije natuur na te gaan? 

S1eeds ll' t!t!r be1zeljde paaigebied 
Merkwaardig is hct fcit, dat kikkers hun paai
plaats trouw blijvcn en vanaf g rote afstand steeds 
weer die plaats terug weten te vindcn. D it feit is 
nog niet voldoende verklaard. Steeds weer wordt 
een zeer bepaaldc vijver of moeras opgezocht. 
Wanncer men de dieren merkt en in een naar onze 
smaak bijzondcr geschikte vijver plaatst, dan ver
laten zc deze onmiddellijk om hun iocht naar de 
oudc paaiplaa ts voorc te zetten. Men heeft gedacht, 

Fiu.. 2. Een """ d e paddc 11 Bufo IJu fo, acnornree 
l1 c f flt i,::rn tic· ••.-cJJeriuu~ltt averd v••rr iel tt . 
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dat de mannetjes door het gekwaak van de het 
eerst op de paaiplaats aangekomen soortgenoten 
worden aangelokt. Tegenwoordig weten we echter, 
dat bij het vinden van de paaiplaats de gehoorzin 
slechts een ondergeschikte rol speelt. V erschil
lende soorten produceren immers op hun tocht 
geen enkel geluid. 
Het is ook niet waarschijnlijk, dat de kikkers zich 
door eigenaardigheden van het landschap Iaten 
leiden. Anderson stelde vast dat zich op een 
moerassige plaats van ongeveer twintig meter 
doorsnede in de voortplantingstijd talrijke kleine 
boomkikkers Microhyla ophielden. Op een ge
geven moment werd het gehele gebied ontgonnen, 
waardoor het moeras verdween en de omliggende 
Ianden werden geeffend, zodat van de vroegere 
paaiplaats niets meer was terug te vinden. In de 
daaropvolgende junimaand werden na een hevige 
regenbui op de oorspronkelijke plaats van het 
moeras ongeveer dertig exemplaren van Microhyla 
gevonden. Ze zaten in de ondergelopen voren van 
het geploegde land en lieten vrijwel voortdurend 
hun paringskreet weerklinken. 
Bij padden heeft men ook geconstateerd, dat ze 
zelfs na drooglegging naar hun paaiplaats terug
keerden. Het kan bier dus niet om een zoge
naamd hydrotropisme gaan, om een beweging naar 
het water toe. Dit was overigens toch al onwaar
schijnlijk omdat Savage heeft vastgesteld dat de 
jonge kikkers juist op regendagen gaan trekken. 
De .gehele bodem is dan immers doornat en het 
heeft geen zin om naar een vijver of een moeras 
te gaan. Savage gelooft ook niet, dat de kikkers 
zich met het water naar het dal Iaten voeren, 
waar zich de vijvers, de moerassen en de meren 
bevinden. 
Boulenger heeft padden losgelaten op een plaats, 
die op dezelfde afstand van twee vijvers was ge
legen. Steeds bleken de gemerkte dieren naar hun 
oorspronkelijk gebied te gaan, het gebied dus, 
waar ze hun jeugd hadden doorgebracht. Ze wa
ren daarvoor bereid om aile mogelijke hindernis
sen en terreinmoeilijkheden te overwinnen en 
klauterden zelfs tegen belangrijke steilten op. 

Mogelijk erm kwestie t1a11 rer1kwaartzeming 
Sommige auteurs zijn van mening dat de reukzin 
bij het terugvinden van de paaiplaats de grootste 
rol speelt. Inderdaad is ieder water door een 
specifieke vegetatie omgeven en in het water zelf 
bevinden zich ook waterplanten en algen. Aange
zien de vegetatie in elke vijver verschillend is 
zou het denkbaar zijn dat de kikkers de speciale 
geur van de paaiplaats op grote afstand zouden 
kunnen waarnemen. Savage heeft aangetoond, dat 
de bruine kikker, Rana temporaria, zich met be
hulp van de reukzinorienteert. Als men echter 
aan Microhyla denkt, die zijn paaiplaats zelfs na 
volledige verwoesting nog terugvindt, kan men 
deze opvatting niet zonder meer accepteren. In 
werkelijkheid zijn vermoedelijk verschillende fac
toren in het spel en werken deze op geraffineerde 
wijze met elkaar samen om de kikkers het vinden 
van de paaiplaatsen mogelijk te maken. 

Experiment 
In de onmiddellijke omgeving van mijn boerderij 
in Toscane, die zich in een ongerept bosrijk ge
bied bevindt, was ik in de gelegenheid om de 
migratie van Rana esculenta, Rana temporaria en 
Brifo bufo na te gaan. Ook ik kwam daarbij tot 
de conclusie, dat gemerkte dieren in korte tijd 
- soms zelfs binnen een etmaal - na verplaatsing 
weer naar hun territorium terugkeerden, waarbij 
ook hier afstanden van meer dan honderd meter 
konden worden afgelegd. Wei is me daarbij ge
bleken, dat de dieren in het algemeen de weg van 
de minste weerstand volgden. Blijkens de vond
sten kozen ze een bepaald dal om bij het moeras 
te komen en ze waren daarvoor bereid om een 
zekere omweg te maken. De kortste weg, die over 
een heuvel voert, werd door de kikkers nooit ge
kozen. Wei echter door enige padden, zij het ook 
in een gering aantal. Daarvan werden namelijk 
enige exemplaren op de genoemde heuvel aan
getroffen. 
Gezien de gunstige gelegenheid die zich bier voor 
der:gelijke experimenten voordoet heb ik mij voor
genomen deze zo spoedig mogelijk voort te zetten. 

Een woonkamer terrarium 

door Waller Brenner. Crlmmllaehau. D.D.R. 

Bij een bezoek aan de broeikassen van een mijner 
vrienden, liet deze mij o.a. ook een ongeveer 
2 meter lang stuk schors van een Braziliaanse 
boom zien. Dit stuk schors was geheel begroeid 
met Epiphyten. Oat waren voomamelijk: Tilland
sia's, Cattleyas, Rhipsalis en Anthuriums. Vooral 
Tillandsia stricta en Callleya forbesii waren veel 
vertegenwoordigd. 
Hetgeen dus op dit stuk boomschors uit een Sa
vannenwoud gegroeid was, vormde een planten
gemeenschap met gelijke levenseisen en gaf tevens 
aanwijzingen voor de verzorging van deze planten. 
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Vrij 11ertaa/d uit het Duits door A. Th. Reijst 
te Caslricum 

Alweer bleek, dat in een klein bestek, een tro
pisch landschap eigenlijk niet na te bootsen is; 
maar op een tak kan men toch heel geschikt iets 
van zulk een plantengemeenschap scheppen. Om 
zoveel mogelijk natuurgetrouw te blijven, moet 
men de plantensoorten afzonderlijk in kleine 
groepjes bij elkaar zetten. 
Mijn vriend stood mij toe enige van deze Epiphy
ten voor mijn prive gebruik van de schors af te 
halen en aangezien ik klein blijvende planten 
nodig had, koos ik vooral Tillandsia stricta uit. 
In hun groei deden deze het iets anders als die 



welke ik reeds J1ad, zodat ik nu drie vaneteJten 
daarvan bezat. Maar ik ontdekte er nog een andere 
plant bij. Bij nauwkeuriger bekijken bemerkte ik 
onder de vele grote Ct~llleya forbesii, een heel 
kleine Cattleya. Eerst dacht ik met een jong plan
tie te doen te hebben, maar al spoedig moest ik 
constateren, dat het een oude plant was, met vele 
nieuw gevormde wortelknolletjes. 
Met veel moeite kreeg ik het plantje uit de wir
war van al die wortels los en groot was mijn ver
rassing, toen het bleek, dat ik de kleinste van 
aile Cattleya soorten, de zeldzame Ct~llleyt~ ac/mJ
dit~e, in m'n handen hield. Het enige exemplaar 
daarvan onder de vele andere planten. lk was dan 
ook mijn vriend erg dankbaar, dat ik ook deze 
Cattle)•a mocbt bebouden. 

wooukr~mer terrru·ium 

Van bijna aile planten waren de wortcls op de 
kale schors vastgegroeid en aileen daartussen be
vonden zich vele afgestorven plantendclen. 
Dezc planten, maar ook de nieuwe inzichten, die 
ik erdoor verkseeg, kwamcn mij juist van pas, 
want binnenkort wilde ik mij een nieuw terrarium 
inricbtcn. 
Mijn vrouw wcnstc voor de woonkamer, cen bij 
de meubels passende lijst om dat terrarium, ter 
groottc van 60 x 40 x 40 em. 
Van de moeilijkheden, d ie zich hierbij zouden 
voordocn, vooral ook wat de verlichting betreft, 
was ik mij volkomen bewust. Maar ik wil a l bij 
voorbaat mededelen, dat nadat er thans een jaar 
verstreken is, alles zonder mankeren als geslaagd 
genoemd kan worden. 
Het terrarium zelf voldoet aan aile eisen die men 
aan een modern terrarium kan stellen, zoals goede 

doorluchting, gemakkelijk uitneembare ruiten, een 
gecamoufleerde achterwand enz. De houten lijst 
die de omkleding van de bak vormt is in de kleur 
van bet meubilair gehouden. 
Aangez ien bet daglicbt, vooml 's winters, zeer 
schaars is, werd er bijzondere aandacbt geschonken 
aan de kunstmatige verllchting en bestaat deze dan 
ook uit buislampen, nl. een 60 W TL lamp en een 
U-vormig 40 W Warmwit T L lamp. 
Dit Iicht · is ook gedurende de winter voldoende 
om een goed gedijen van de planten te verzekeren. 
Een gunstig resultant geeft ook de geringe afstand 
tussen de verlichtingsbuizen en de planten. Tus
sen die planten en de buizen bevindt zich nog een 
~lasru it. De lampen zelf zijn verdekt opgesteld in 
een matglazen kastje, dat maar een paar em hoog 

f oto: 117. Brenuer 

en aan de linkerzijde open is voor luchtververs ing. 
Op de opstelling Yan d e planten beboef ik niet 
nader in te gaan; die blijkt wei duidelijk genoeg 
uit de bijgevoegde foto. Het zijn Tillandsia, Neo
regelia, Cattle)'a, Rhipsalis, Polipodium en Den
drobiurn. Nagenoeg aile zijn in kleine groepjes 
bijeengenornen. Het rnerendeel bestaat uit ge
importeerde planten en kornen, op de Dendrobium 
na, uit Brazilii!. 
Over het algemeen genornen zijn bet klein bli j
vende planten, die bij de g rootte van de bak passen, 
waarbij in de toekomst een overwoekeren van de 
tak wei de wens is. Het is vooral mooi dat de 
planten niet naar de lichtzijde van de bak toe
groeien, maar aileen naar hoven, naar de kunst
verlichting toe. 
Het in een lijst gevatte terrarium is geheel in over
eensternming met de meubels van de woonkamer. 
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Iedere bezoeker komt dan ook onder de bekoring 
ervan en is verwonderd, dat men zo iets moois van 
een terrarium kan maken. 
Wat de verzorging van de planten betreft valt op 
te merken, dat zij elke dag kwistig met regen
water besproeid worden, hetzij 's morgens, hetzij 
's avonds, <lat komt er niet op aan. De hoofdzaak 
is, dat er na het doven van de verlichting geen 
water meer op en in de uitlopers van de planten 
aanwezig is. 
De vochtigheid van de Iucht bedraagt gedurende 
het ·hesproeien 100% en loopt dan langzaam terug, 
vaak tot 50%. 
De TL-verlichting brandt van 6 tot 22 uur. Niet 
aileen in de zomer maar ook 's winters is de 
plantengroei zeer goed. 
AI mag dan ook de verzorging van deze planten 
in zulk een terrarium enige kennis van zaken ver
eisen, toch geeft dit aan de enigszins ervaren 
plantenliefhebber geen te grote moeilijkheden. Veel 
moeilijker is het om al de genoemde planten te 
verkrijgen, vooral de Tillandsina's. 
Bij het bevolken met dieren moet men natuurlijk 

Ern Cum 

Hel spijt om, dat i11 bet t1orige llllfntner t'afl bet 
artikel van de beer Tirion, ee11 dee/ van de ukst 
is wegget·allen. 

bij zulke kostbare planten er wel op letten zeer 
voorzichtig te zijn. 
Hiertoe lenen zich vooral kleine boomhagedissen, 
zoals anolissoorten. Hiervan wil ik er dan ook 
nog een paar indoen. Momenteel heb ik twee 
dwerg-tejus uit Ecuador. (De Latijnse naam daar
van ben ik helaas op 't ogenblik nog niet te weten 
kunnen komen · komt misschien later nog wei). 
Deze diertjes zou ik wel al dadelijk als ideaal 
willen bestempelen. Ze woelen niet in de ·grond, 
nemen de aanwezige schuilplaatsen voor lief en 
beschadigen zelfs de teerste planten niet, ofschoon 
ze zich toch veel op de tak onder de TL-lampen 
ophouden. 

Voor voer vergenoegen zij zich met pas vervelde 
meelwormen, de larven van de wasmot en spinnen. 
Ofschoon de voorruit iedere dag bij het besproeien 
eruit genomen wordt, heb ik tot nu toe nog geen 
pogingen tot ontvluchten waargenomen. De grootte 
van deze Tejus is ongeveer 20 em. Boomkikkers 
zijn natuurlijk ook geschikt, aileen besmeuren die 
de ruiten, hetgeen bij hagedissen niet het geval is. 

JP ij latetl derbalve, onder aanbiedi11g t'atJ ot1ze 
exc11ses t 1oor deze folll, bet gebele artikel bier
onder nogmaah t'olgetJ. 

Red. 

Kan turfstrooisel genezend werken? 

door C. J. Tlrlon, Den llaa~r 

Vorig jaar had ik enkele fraaie marmersalamanders 
(Tritttrlls marmora/tiS marmora/tiS) in een aqua
rium met een, tot hoven het water uitstekende 
rotspartij. De aanvankelijke iets grauwachtig-groen 
gekleurde dieren werden langzamerhand helder 
groen, de kleur die ik graag bij hen zag omdat zij 
hh .. rdoor het mooiste waren. Op een dag, zonder 
dat ik had gezien, hoe dat zich had ontwikkeld, 
lag er plotseling een, met witte vlekken overdekt, 
dood op zijn rug. 

lk viste het dier met een lange pincet uit de bak 
en bekeek de andere, die tussen het groen ver· 
scholen zaten. Aile drie waren, net als de dode, 
met circa 5 mm grote, witte vlekken overdekt. 
Snel werden zij uit het aquarium gehaald en in 
een .bakje met Jeidingwater gebracht maar, on
clanks voortdurend verversen van het water gingen 
er nog twee dood nadat de witte vlekken gedeelte
lijk als Josse vellen er bij bingen. De derde, minst 
aangetaste, herstelde langzaam. 
lk ben geen dcskundige in salamanderziekten 
maar ik meen dat de bovenbeschreven verschijnse
len wezen op een ziekte, die Wolterstorff (vol
gens Klingelhoffer) betiteld met de naam 'Molch
pest'. 
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Na in dit voorjaar een aantal nieuwe marmer· 
salamanders te heben gekocht en mijn dieren zich 
lange tijd in goede gezondheid konden ver
heugen, ontdekte ik op zekere dag dat plot· 
seling aile dieren weer met witte vlekken waren 
overdekt. Ik legde toen in een glazen terrarium een 
bodem van dunne schijven zachte turf, maakt daar
boven een spleet als schuilplaats van hetzelfde 
materiaal en strooide over alles een laag turfmolm. 
Hierop werd alles met water doordrenkt tot de 
turfmolm een papje werd. Toen rolde ik de sala· 
manders door het papje tot zij er dik onder zaten 
en Jiet hen in de spleetvormige schuilplaats weg· 
kruipen. 
Geregeld controleerde ik de dieren of zij nog in 
Ieven waren en na circa drie weken haalde ik er 
een uit zijn schuilplaats, spoelde hem schoon en 
ziet . . . het dier bleek helemaal gaaf en gezond. 
En zo was het ook met de andere. 
De lage pH van de natte turfmolm en het feit dat 
deze stof daardoor ontsmettend werkt, zou mis· 
schien een aanwijzing kunnen inhouden dat voor 
bepaalde huidziekten van amfibieen nat turfmolm 
als een geneesmiddel kan worden gebruikt. Verde
re proefnemingen zullen echter noodzakelijk zijn 
om dit te onderzoeken. 


