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lacerta 
,Lacerta' is het maandblad van de Nederlandse 
Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde. 
Het heeft ruim 1400 abonne's, waarvan ongeveer 
100 In het buitenland. Het grootste deal van de 
lezers is amateur op herpetologisch geb ied. 
In princlpe komen aile soorten artikelen over 
amfibieen en reptielen voor opname in aanmer
king . De voorkeur gaat uit naar stukken over hun 
ecologie en ethologie (leefomgeving en gedrag) 
in de natuur en in gevangenschap. Bijzondere be
langstelling bestaat er voor artikelen over de 
voortplanting van amfibieen en reptielen in het 
terrar ium. 
De auteurs noch de fotogralen ontvangen een ho
norarium, evenmin als de redact ie en de andere 
medewerkers. Blad en verenlging maken geen 
winst. 
Het lldmaatschap van de vereniging houdt een 
abonnement in. Zowel de jaargang als het ver
enigingsjaar lopen van ok1ober tot en met sep
tember daar op volgend. De contributie bedraagt 
1 33,- per jaar. 
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dient uiterlijk de 20ste van de voorafgaande 
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,Lacerta' is a monthly publication of the 'Neder
landse Vereniging voor Herpetologie en Terra
riumkunde' (Dutch Society for Herpetology). It 
has over 1400 subscribers, of whom about 100 live 
abroad. Most of its readers are amateurs In the 
field o f herpeto logy. 
All kinds o f articles on amphibians and reptiles 
may be published. There is a preference for 
papers on their ecology and ethology. Taxonomic 
and systematic problems can be d iscussed, but 
Lacerta i s not a journal for original publications 
on these subjects. There is a special interest for 
articles on the reproduction of amphibians ·and 
reptiles in the terrarium. 
The society, as well as this journal, are non-profit 
making. No payment is made to the authors or 
other contributors. 
Subscription includes membership of the Society 
and runs from October 1st to September 30st. 
Rates: D.fl 33,- per annum. U.S. S 15.00 outside 
Europe. With institutions publish ing a magazine 
devoted partly or completely to herpetology sub
scriptions may be exchanged. 

We ask you to d irect your application for 
subscription, change of address or termination 
to this address. 
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for translation. 

Correspondence to the board of the society to be 
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Requests for extra numbers or back numbers to 
be made to this service. Price per specimen for 
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Inleiding tot de vijfde verslaggeving vanwege de 
Herpetogeografische Dienst van Lacerta 

W. 8 erg mans lngezonden: april 1978 
Instituut voor 
Taxonomische 
Zoo Iogie, 
Plantage 
Middenlaan 53 
Amsterdam 

Fig. I. 
De kaarten 1-62 
van Nederland. 
Binnen elke kaart 
zijn de uurhokken 
aangegeven. 
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Veertien jaar geleden verscbeen bet Vier
de Herpetogeografiscb Verslag van de 
Herpetogeografiscbe Dienst van Lacerta 
(Van d ·e Bun d, 1964; dit verslag is 
overigens nog steeds verkrijgbaar bij de 
Inlicbtingendienst van Lacerta). Na dit 
verscbijnen gaf de beer V a n d e B u n d 
bet arcbief van deze dienst uit banden en 
na een aantal jaren, in mei 1972, nam 
scbrijver dezes bet bebeer over dit arcbief 
op zicb. Helaas waren er in de jaren tus
sen 1964 en 1972 relatief weinig nieuwe 
gegevens aan bet arcbief toegevoegd, en 
eerder dan bet doen verscbijnen van een 
vijfde verslag - waar sinds 1972 aller
wegen op werd aangedrongen - zag ik 
als noodzaak bet weer op gang brengen 
van de inventarisatie van de Nederlandse 
berpetofauna. Dit gebeurde enerzijds 
door bet belang van bet werk nog eens in 
,Lacerta" toe te licbten (Bergman s, 
1973), anderzijds door tijdens werkgroep
avonden en in bet ,Lacerta Mededelin
genblad" op bet belang van dit werk en 
de berleving van de dienst te attenderen. 
Buiten Lacerta werden kontakten gelegd 
of bernieuwd met instanties waarmee sa
menwerking op dit terrein nuttig is, zo
als bet Rijksinstituut voor natuurbebeer 
in Leersum, en verscheidene jeugdbon
ien voor natuurstudie. 

Talrijk waren de kontakten met studenten 
van verscbeidene universiteiten die in het 
kader van hun doktoraalstudie onderzoek 
naar het voorkomen van amfibieen en/of 
reptielen in bepaalde gebieden begonnen. 
betzij in verband met de plannen voor de 
lokale ,ruimtelijke ordening", betzij als 
aanzet tot onderzoek naar biologie en 
ekologie van een of meer soorten krui
pende dieren. 
Een en ander heeft geleid tot een zeer 
grole toename van bet aantal waarnemin
gen in bet arcbief, dat daardoor in de af
gelopen zes jaar van zijn ruim 35-jarig 
bestaan in omvang bijna verdubbeld is. 
Ik baast mij te zeggen dat een nog onge
noemde faktor daartoe niet weinig beeft 
bijgedragen, namelijk de toegenomen be
langstelling van Lacerta-leden en anderen 
voor de inbeemse berpetofauna. Ten dele 
vloeit deze nieuwe belangstelling voort 
uit de belaas zo aktuele bedreigingen 
waaraan tal van natuurgebieden in ons 

land blootstaan, en uit bet besef van de 
noodzaak biertegen iets te ondernemen 
wit er altbans nog iets van, in dit geval. 
onze berpetofauna in zulke gebieden 
overblijven. Het werk en de positie van 
de Werkgroep-Limburg van Lacerta die
nen bier met name te worden genoemd. 
Deze groep bestrijkt een gebied dat niet 
aileen een van de meest bijzondere en 
rijke terrestriscbe fauna's van Nederland 
berbergt maar dat ook, met al wat er 
leeft, in boog tempo wordt opgeofferd 
aan de kortstondige en kortzicbtige be
langen van vooral enkele industrieen. 
Mocbt bet kwade tij bier nog ten dele 
kunnen worden gekeerd, dan zal dat 
mede te danken zijn aan deze in de na
tuurbescberming bijzonder aktieve groep. 
Mocbten aile akties onverboopt niet ba
ten, dan komt deze groep de verdienste 
toe met de door baar jaarlijks uitgebracb
te rapporten de treurige kroniek te beb
ben gescbreven van de verloedering van 
het herpetologisch rijkste stukje van ons 
land, en van de verdwijning van een 
aantal bijzondere diersoorten uit ons land 
(die, nota bene, aile bij de wet bescbermd 
zijn). Zo is de strijd om de Muurbagedis 
in voile gang (T e r H o r s t. 1975), en 
nog niet verloren, en die om de Vroed
meesterpad en de Geelbuikpad nog maar 
net begonnen (A n o n., 1977). 

Men kan zicb voorstellen dat bet scbrij
ven van een vijfde herpetogeografisch 
verslag, na de vermelde uitbreiding van 
bet waarnemingenbestand, geen sinecure 
is. Het vierde verslag telde 72 bladzijden. 
en een nieuw verslag zou dat aantal 
waarschijnlijk ver overscbrijden. De zorg
vuldige voorbereiding van een dergelijk 
verslag zou zo vee) tijd in beslag nemen. 
dat bij bet scbrijven van het laatste dee) 
het eerste al weer zou moeten worden 
aangevuld en berscbreven. · Bovendien zou 
de financiering van een verslag van der
gelijke omvang de vereniging Lacerta 
voor grote problemen kunnen stellen. Na 
lang beraad beb ik daarom besloten dit 
vijfde verslag te schrijven in de vorm 
van een serie Herpetogeografiscbe Mede
delingen, die elk een soort (of ten boogste 
een kleine soortengroep) zullen behande
Ien en zullen worden gepubliceerd in 



Fig. 2. 
Een kaart van 
Nederland, 
bestaande uit 
een Westblad en 
een Oostblad, 
met de 
nummering der 
uurhokken. 

Fig. 3. 
Een uurhok met 
de verdeling in 
en nummering 
van kilometer
hokken. 
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,Lacerta". Deze mededelingen zullen 
uiteraard in de eerste plaats de geogra
fisehe verspreiding van amfibieen en rep
tielen in Nederland behandelen, maar 
voor zover mogelijk en ook om verderc 
waarnemingen te vergemakkelijken zullen 
biologic en ekologie zeker ter sprakc 
komen. 

Het gebruik van gcmeente-grenzen als 
afbakening van vindplaatsgebieden, zoals 
toegepast in het vierde verslag, heeft vecl 
kritiek geoogst. Oat gcbruik had ten docl 
om vindplaatsen een zekere mate van be
scherming te geven, hetgeen in de tijd 
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v66r de wettelijke bescherming bepaald 
niet overbodig was. Voorts vergemakke
lijkte het de verwerking van gegevens 
ten zeerste. Men behoefde slechts te we
ten, binnen welke gemeente zich de vind
plaatsen bevonden, om een verspreidings
kaart te kunnen tekenen. Bij kleine ge
meenten leidde dat niet tot grote be
zwaren, maar bij de grotere bepaald wei. 
Een vindplaats binnen een grote gemeen
te had een enorme ,zwarte vlek" op de 
kaart ten gevolge, en het kaartbeeld wek
te zo gemakkclijk de verkeerde indruk 
van een ruime lokale verspreiding van de 
betroffen soort. Om aan dit bezwaar te 
ontkomen is ten slotte besloten tot een 
andere methode, die evenmin precieze 
vindplaatsen aanduidt maar wei aanzien
lijk nauwkeuriger is. Deze methode 
maakt gebruik van het uurhokkensys
teem. De kaart van Nederland wordt 
daarbij bedekt met een raster van vier
kanten van 5 x 5 km (5 km = een uur 
lopen, vandaar ,uurhok"), en deze vier
kanten nemen de plaats in van de ge
wraakte gemeenten. Dit systeem is inge
voerd door het Rijksherbarium in Leiden 
en wordt niet aileen voor de inventarisa
tie van ooze flora maar ook voor die van 
vogels en van bepaalde insektengroepen 
gebruikt, en sinds kort ook voor die van 
zoogdieren. Het spreekt vanzelf dat de 
mogelijkheid, de verspreidingen en ver-



. 150 

scbillende groepen planten en dieren on
derling te vergelijken, zeer aantrekkelijk 
is. Het Rijksberbarium beeft, bij monde 
van de. beer F. Adem a, ingestemd met 
de overname van dit systeem voor de 
herpetogeografie, en waar nodig steun 
toegezegd bij bet gebruik ervan, het
geen ik op deze plaats dankbaar vermeld. 

De uurhokkenverdeling is gebaseerd op 
kaarten, uitgegeven door de Topografi
sche Dienst (Westvest 9, Delft). De kaar
ten zijn te verkrijgen met een schaal van 
1: 50.000 of 1 : 25.000; ze zijn genum
merd van 1 tot 62 (fig. 1 ). Voor uurhok
keninventarisaties wordt de schaal 
1 : 50.000 aangeraden. Elke kaart is ver
deeld in 40 uurhokken, genummerd als 
in figuur 2. Uit deze figuur blijkt tevens. 
dat elke kaart bestaat uit twee delen, een 
west- en cen oostblad. Stet dat figuur 2 
kaart 25 voorstelt, dan wordt bet in dezc 
figuur gearceerde vakje aangegeven met 
25.16. Voor nog nauwkeuriger plaatsaan
duiding kan men de uurhokken nog eens 
verdelen in 25 kilometerhokken, genum
merd als in figuur 3. Als figuur 3 uurhok 
25. I 6 voorstelt, wordt bet bier gearceerde 
vakje aangeduid als 25. 16.43. 
Het zou bet werk van de Herpetogeo
grafische Dienst zeer ten goede komen 
wanneer melders van waarnemingen 
eveneens volgens deze methode zo~den 
kunnen werken bij bet aangeven van de 
waarnemingsplaatsen. Ieder kan aan de 
hand van figuur 1 vaststellen, welke 
kaartbladen zijn omgeving beslaan (of 
gebieden waar men vaak komt en inven
tariseert), en deze bij de Topografiscbe 
Dienst bestellen. Een kaart, bestaande 
uit twee bladen, met schaal 1 : 50.000 
kost 1 9,- in grijsdruk, en 1 16,- in 
kleurendruk. Men kan de bladen ook af
zonderlijk kopen, voor de helft van deze 
bedragen. Het ligt voor de hand wanneer 
men tot de aanschaf van een of meer 
bladen zou willen overgaan: dat in werk
groepverband te doen. Hoewel in de Her
petogeografiscbe Mededelingen precieze 
vindplaatsen gewoonlijk niet zullen kun
nen worden omscbreven is bet van be
lang dat op de meldingskaarten deze 
vindplaatsen wel zo nauwkeurig mogelijk 
worden aangeduid, z6, dat in principe 

een andere waarnemer de plaats terug 
zou kunnen vinden. 

Andere kritiek die men wei eens boort 
en die niet uitsluitend de verslaggeving 
maar de gehele werkwijze van de Dienst 
geldt is, dat deze gebruik maakt van 
waarnemingen van amateurs, en daar
door tot minder betrouwbare resultaten 
zou komen. De in zulke kritiek vervatte 
suggestie dat vakbiologen nimmer deter
minatiefouten zouden maken is onjuist. 
Het mag in zijn algemeenheid een ver
dedigbare theorie zijn dat de kans dat 
amateur-berpetologen een determinatie
fout maken groter is dan de kans dat vak
herpetologen dat doen, bet is in zijn 
algemeenheid stellig ook waar dat ama
teurs met belangstelling voor inbeems 
kruipend gedierte tot een kategorie van 
natuurliefhebbcrs behoren die op andere 
terreinen (ornithologie, entomologie, ma
lacologie, botanic) tal van amateurs telt 
wier vaak specialistische kennis door de 
betrokken vakbiologen volledig erkend 
wordt. Twijfelachtige meldingen tenslotte 
kunnen, wanneer zij niet onmiddellijk als 
zodanig worden aangemerkt en beban
deld, in bet veld worden geverifieerd 
(tenzij de vindplaats intussen zo veran
derd is dat de soort in kwestie er niet 
meer kan Ieven). D a a n ( 1964) deed dat 
met de meldingen van Vroedmeesterpad
larven, overigens niet uit twijfel maar uit 
zorgvuldigheid, en kon aile in bet arcbief 
van de Dienst aanwezige meldingen be
vestigen. 
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BOEKBESPREKING 

HARRY VAN MEEUWEN EN 
DIETER LILGE 

Gids voor het terrarium 

De nederlands-talige terrariumboeken die 
ik ken munten vooral uit door onkunde, 
gebrek aan motivatie en een daarbij be
horend lorrig taalgebruik. Oat laatste 
gaat helaas evenzeer op voor de meeste 
in het nedcrlands vertaalde, oorspron
kelijk goede buitenlandse werken. 
In de Aqua-Terra reeks van Elsevier is 
nu een terrariumboek verschenen dat in 
bet land der blinden nu eens geen half 
zicht biedt. Deze 'Gids voor het terra
rium' door Harry van Me e u wen 
en D i e t e r L i I g e is eigcnlijk een 
Zeer Uitgcbreide Inleiding in de Tcrra
riumkunde. Opzet en indcling doen even 
denken aan de 'Aquariumvissen encyclo
pedic' van H o e d e m a n, waarin zo 
zwaar bet accent ligt op systematiek en 
morfologie. De auteurs van de terrarium
gids beloven overigens in volgende af
leveringen diverse deelgebieden van de 
tcrraristiek nader te belichten en dat is 
een prettig vooruitzicht. 
In dit eerstc deel wordt bet hoe en waar
om van bet terrariumhouden voorzichtig 
ter discussie gesteld, zulks refererend aan 
de nieuwe wettelijke bepalingen ter be
schereming van de herpetofauna. Het is 
een goed ding dat de voornaamste beslui
ten in de appendix in extenso werden af
gedrukt. Het derde hoofdstuk is gewijd 
aan een heldere, zeer noodzakelijke uit
eenzctting van vakbcgrippen zoals eco
systeem, microklimaat en thermoregula
tie. De lezer zal even moeten wennen aan 
bet gebezigde wonderlijke neologisme 
'herptielen', i.p.v. het dubieuze 'herpes' 
als aanduiding van 't kruipend gedierte. 
Een groot gedeelte van bet bock is in
geruimd voor bouw, inrichting en onder
houd van het moderne terrarium, waarbij 
vele bruikbare technische voorzieningen 
en praktische wenken worden aangedra-

gen. Duidelijk wordt dat bet tijdperk van 
bet gelijmde, geheel glazen terrarium 
onherroepelijk is aangebroken. Het 'stijl
loze' terrarium wordt technisch en esthe
tisch in aile standen uitvoerig besproken, 
maar ik zou me kunnen voorstellen dat 
een enkele weerspannige ziel zich na 
lezing van dit hoofdstuk afvraagt hoe dat 
nou eigenlijk precies moet, zo'n lijmnaad 
netjes krijgcn. Gebrek aan ruimte waar
schijnlijk heeft er toe geleid dat aan de 
beplanting slechts een paragraaf kon 
worden gewijd. Ik kreeg de indruk dat 
de auteurs bet nog immer zeer bruik
bare 'Die Pflanzen des Terrariums' van 
Schneider voldoende achten. 
Erg nuttige informatie verschaft bet 
hoofdstuk over energie-huishouding en 
voedselvoorziening, dat dan ook herhaald 
en met aandacht moet worden gelezen. 
Bij de paragrafen over bet kweken van 
voedseldieren ontbrak - wellicht een 
kwestie van smaak - een handleiding 
voor de kwcek van treksprinkhanen. Het 
hoofdstuk over ziekten bij terrariumdie
ren waarschuwt tegen bet dokteren met 
de losse pols en legt terecht de nadruk op 
voork6men. Het bock besluit met een uit
drukkelijke aansporing om notities bij te 
houden en deze gegevens op schrift te 
stellen en geeft ook aan hoe dat het beste 
kan gebeuren. 
Tot slot wat opmerknigen over de illu
straties. Die zijn bescheiden, meestal to 
the point en alles bij elkaar genomen wei
nig spectaculair. Het getuigt van moed 
dat de auteurs zich, nu de markt wordt 
overstroomd met bonte kleurprachtwer
ken, wat dat betreft zo hebben ingehou
den. Toch vervelend dat bij de paar kleur
platen die het hoek rijk is de onderschrif
ten welhaast consekwent zijn verwisseld. 
Ook bier weer 't euvel van jammerlijk 
kwaliteitsverlies bij zwartwit afdrukken 
van dia's, zonder dat dit in de bijschriften 
wordt verantwoord. 

E. H. Th. van Eijsden 
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Fig. 1. 
Weinig bemeelde 
Tillandsia . 
foto: 
Gouda Jr. 

Fig. 2. 
Bemeelde 
Tillandsia 
foto: 
Gouda Jr. 
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IN LEIDING 
Er wordt wei beweerd dat een oerwoud
of regenwoudterrarium de beste moge
lijkheden biedt om een gezond Ieefkli
maat in stand te houden. 
Voorwaarde is echter de aanwezigheid 
van een florerend plantengezelschap. 
Zo'n goed geregelde binnentuin kan 
zonder veel ingrijpen van de maker tot 
in lengte van jaren vegeteren. Kortom, 
het oerwoudterrarium is een aanrader. 
Het uitbreken van besmettelijke ziekten 
en andere pestilenties moet natuurlijk 
worden voorkomen. Verregaande ver
vuiling en ongezon~e uitbreiding van het 
dierenbestand (koopziekte) leiden even
eens tot kommer en verval. 
Toch hebben vee! oerwoudterraria nog 
steeds het karakter van de ouderwetse 
gezelschapsbak. Of dat een vrolijke aan
blik oplevert hangt vooral af van de be
reidheid van de liefhebber om bloede
loze pleegkinderen te vervangen door 
verse. 
Wat voor dieren geldt, gaat ook op voor 
planten. Sinds de introduktie van aller
lei kleine aantrekkelij ke epiphyten oogt 
menig oerwoudterrarium als een rijk ge
sorteerde postzegelvezameling. Het is 
vooral het geruisloos voortijdig bezwij
ken van vee! van die fraaie groeisels dat 
mij dwingt tot het schrijven van dit op
stel. lk wil me beperken tot de Tilland
sia's, omdat ik denk van die planten iets 
af te weten. Vroeger werden sommige 
soorten wei gebruikt als vepakkingsma
teriaal voor het verzenden van orchidee
en of zelfs terrariumdieren. Tegenwoor
dig heeft ook de commersie de waarde 
van de Tillandsia onderkend. Geen ter
rariumhouder met zelfrespect of hij be
zit een verzameling van die voor niet
geinteresseerden op grassen lijkende 
planten. Hoe worden al die Tillandsia's 
in Ieven gehouden, ofwel, hoe gaan ze 
dood? 

TILLANDSIA'S 
Tillandsia's zijn er in aile vormen en 
maten, er zijn meer dan 400 soorten 
beschreven. Ze komen voor in heel Zuid
en Midden-Amerika en nog een eind in 
zuidelijk Noord-Amerika en in klimato
logisch nogal ongelijksoortige woonge-



Fig. 3. 
Schubluizen en 
miertjes op 
Philodendron 
Foto: 
V a n 
E ij s d e n 

bieden, varierend van tropisch regen
woud tot kustwoestijn en hooggebergte. 
De meestc soorten Ieven epiphytisch op 
borneo, struiken, rotswanden en wat ver
der in aanmerking komt. De wortels 
van deze Bromelia-achtigen zijn onge
schikt voor het transport van water, het 
zijn hechtwortels. Het opnemen van wa
ter geschiedt voornamelijk atmosferisch, 
via de kapulaire haar- of zuigschubjes, 
die het bladoppervlak een kenmerkend 

zilverwit voorkomen gcven, doordat zich 
tussen de schubjes Iucht bevindt. Na be
vochtiging van een blad wordt deze Iucht 
verdreven en verschijnt de groene kleur 
van het onderliggende weefsel. Bij som
mige Tillandsia's, doorgaans de minst be
schubde, vormcn de bladscheden een 
soort koker, waaruit de plant eventuecl 
water en opgeloste voedingsstoffen kan 
betrekken. 
In het algcmeen zijn Tillandsia's plan
ten van luchtige, Iichte groeiplaatsen. 
Voor hun vochtvoorziening zijn ze mees
tal aangewczcn op nevcl of hoge lucht
vochtigheid. Kunnen sommige soortcn, 
vooral de weinig 'bemeelde' van het type 
T. cyanea, het in een ocrwoudterrarium 
best uithouden, voor soortcn uit drogere 
of koelc gcbicden is zo'n broedhok met 
konstant hoge temperatuur, weinig Iicht, 
lek- en sprociwater en overvloedige kon
densatie van waterdamp ongeschikt. In 
de bladokscls overgcblevcn vocht veroor
zaakt rotting, fijne algcn en schimmels 
overdekken de bladeren met een on
doordringbaar weefsel en de plant ver
kommcrt. Hct dwingcndc voorschrift 
van de oudc Tillandsiameester, R i
c h a r d 0 c s c r, was dan ook: 'Bewcgtc 
Luft' . Wilt u loch zulkc plantcn in uw oer
woudbak, houdt dan hct (globale) vcr
schil tusscn witbeschubde en groenc 
vormcn in het oog. Soortcn die bij rede
lijkc vcntila tie tegen cen stootjc kunnen 
zijn bijvoorbceld T. bulbosa en T. butzii, 
beide voorzicn van schijnbulben, en som
mige vomcn van T. stricta. Liefhebbers 
van plantcn cchter houden Tillandsia's 
in een vitrinc voor een raam op het zui
den of los voor het raam, opgehangen als 
strcngen knoflook. Aileen moet men dan 
niet opzicn tegen het soms meermalen 
per dag nalopen of individueel besproei
en van zijn hestand. Prettiger is natuur
lijk een voor deze planten ingerichte kas, 
terwijl het ook 's zomers buiten, in de 
open Iucht voor sommige soorten goed 
toeven is (R au h 1970). 

QUA RANT AINE 
Wie zich uit het wild gei·mporteerde 
planten heeft aangeschaft, doet er wijs 
aan de aanwinsten enige tijd in quaran-



Fig. 4. 
Komma-vor
mige Aechmea
schubluis 
Foto: 
Van 
E ij s d en 

Fig. 5. 
Mierengat in 
Tillandsia 
foto: 
Gouda Jr. 

Fig. 6. 
Jamaica miertje 
Foto: 
Van · 
E ij s d en 

Iaine te houden en met argwaan te ob
serveren. Vaak zien we dan enige on
waarschijnlijk kleine miertjes op de plan
ten rondlopen, soms nauweljks Ianger 
dan een millimeter! De nietsvermoedende 
liefhebber beziet de dwergjes met verte
dering en denkt dat het natuurlijk even
wicht in terrarium of kas is gediend met 
de aanwezigheid van zulke nuttige in-

sekten. Sommige mieren echter- en er zijn 
heel wat soorten die epiphyten als behui
zing verkiezen - breiden zich razendsnel 
uit en vestigen zich op moeilijk te berei
ken plaatsen. Kunnen zulke kolonies zich 
ook prettig in huis handhaven, dan is het 
Ieed niet te overzien. In lange, meestal 
pas Iaat opgemerkte kolonnes plunderen 
de werksters uw voedselkweken en ten
slotte ook de provisiekast. Vee! mieren 
worden bovendien aangetrokken door 
het zoetig afscheidingsprodukt van schub
luizen e.d., en helpen deze ongure gasten 
aktief of onwillekeurig vespreiden (fig. 
1 en 2). Als gastplant van mierenkolo
nies fungeren vooral Tillandsia's waarvan 
de bladscheden, als bij een ui over el
kaar geschulpt, een holle schijnbulb vor
men: T. bulbosa, T. caput-medusae, 
e.a. Echter ook in de bladoksels van an
dere soorten en zelfs in holle twijgjes 
waarop deze zijn verankerd is plaats ge
noeg voor kompleet mierenleven. Het af
gebeelde ruim 1 mm grote, lichtgekleurde 



Fig. 7. 
Afrixalus sp., 
20 mm. lang 
foto: Van 
E ij s den 

Fig. 8. 
Afrixalus sp. 
Van 
E ij s d e n 

en dus gemakkelijk over ·het hoofd gezie
ne miertje (fig. 3) zat in de schijnbulb 
van een T. balbisiana afkomstig van Ja
maica. Eenmaal ingeburgerd in een 
plantenserre stichtte het overal volkrijke 
kolonies, o.a. tussen droge bladscheden 
van grote Aechmea. Soms bleken ze 
daar inwoning te hebben van een kleine 
welgedane Afrixalus (fig. 7 en 8) die 

zich bediende van de grotere larven en 
poppen en zich niets aantrok van het 
drukke gewriemel (sommige grotere 
Tillandsiabewonende mieren kunnen 
gevoelig bijten). In planten uit Suriname 
bevinden zich meestal 2-2,5 mm grote 
miertjes van het geslacht Crematogaster, 
herkenbaar aan het hoog opgeheven 
achterlijf van de foeragerende werksters. 
In Mexico blijken T. streptophylla en 
T. dasy/iriifolia vaak gekoloniseerd door 
miertjes van de geslachten Pheido/e en 
Crematogaster, T. balbisiana door Tapi
noma- en Myrmelachista-soorten 
(Whee I e r, 1934). Bestrijding van hin
derlijk optredende mieren lukt wellicht 
door het uitleggen van giftig aas, maar 
soms !open de kolonies hier met een hate
lijke boog omheen. Het Jamaicamiertje 
werd geelimineerd door het plaatsen van 
losjes met turf en varenwortel gevulde 
plastic aquaria en door de inhoud vochtig 
en warm te houden. De miertjes bleken er 
graag hun kolonies in te vestigen en kon
den zo tenslotte worden vernietigd. 

WOLLUIS 
Een ware plaag van Tillandsia's en ande
re planten is pas de wolluis, een enkele 
mm lange, op een wit pissebedje lijken
de parasiet, die zich diep in de bladok
sels of in het hart van de Tillandsi's 
verborgen, aan de plantesappen tegoed 
doet. Vooral in droog-warme, weinig ge
luchte omgeving gedijt hij uitstekend. 
Bespuiten of onderdompelen in vergif
ten waarvan ik de naam nauwelijks durf 
uit te spreken helpt met luizen en mie
ren ook de plant omzeep. Door een 
wasachtig meelspinsel omgeven is de 
wolluis bovendien beschermd tegen de 
werking van het gif. Bevriende kaktus
kwekers weten met het probleem echter 
wei raad. 

EEN RAAD 
Voor terrariumhouders zonder gevoel 
voor · een esthetiek die lijkt te zijn ont
Jeend aan voortuin en showaquarium, is 
de volgende raad bedoeld: Gebuik voor 
de aankleding van een oerwoud-terrarium 



Fig. 9. 
Peperomia 
Foto: 
Van 
E ij s d e n 

Fig. 10. 
Peperomla
bloeiaar 
Foto: 
Van 
E ij s d e n 

liever maar een paar snel groeiende plan
ten, zoals Philodendron , die het dan ook 
zo goed doen dat u er letterlijk met het 
kapmes moet bijstaan. Zelf kreeg ik 
voor dat doel enige jaren geleden van 
de heer G o u d a een Peperomia-achtig 
gewas uit Zuid-Amerika, waarschijn
lijk een kosmopoliet want door hem ook 
gevonden op de Canarische eilandcn. 
Het is een onstuimige woekeraar die 
in korte tijd een terrarium vult met 
zijn dichte bladerguirlandes, onderweg 
knolletjes vormend en ook wei eens 
wat onooglijke bloemaartjes, zo hoog 
mogelijk opgetild naar het Iicht van 
de TL-buizen. Daarbinnen in dat dich
te bladerdak moet een behaaglijke sche
mering heersen, waar vooral boom
kikkers - zo is mij verteld - zich op hun 
gemak voelen: Men hoort ze, maar men 
ziet ze slechts bij verrassing, eens in de 
maand. Een prima oplossing, als u het 
mij vraagt. 

SUMMARY 
A characterisation is given of Tilland
sia's, those epiphytic plants that, in the 
opinion of the author, for the greater 
part are unfit to adorn the 'rainforest
terrarium', because of the moisture-sa
turated atmosphere, the lack of light 
and the stagnating ventilation in this 
type · of terrarium. The a uthor recom-

mends the use of rapid growing cl im
bing plants instead. 
Notes are added on small ants inhabi
ting bulbous Tillandsias. Some of these 
antspecies imported with plants may be
come true pests in terrarium or green
house developing prosperous colonies in 
suitable nesting places. Small frogs 
(Afrixalus) cohabitating in such ant
nests apparently feed on ants and pupae. 
The ants could be eliminated by provi
ding small boxes with moist peat and 
osmunda as favorable nesting places. 
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