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In Oase 4 beloofden we in dit nummer suggesties te geven over de inrichting van terraria en aquaria tb.v. arnfioieen en rep
tielen. In overleg met Vincent van Laar, medewerker van de educatieve tuinen van Landgoed Schothorst in Amersfoort, neb
ben we besloten te wachten met het geven van informatie over terraria tot zij hun ervaringen hebben geevalueerd . Op dit 
moment is net nog niet echt duidelijk of de aanleg van terraria wei aan te bevelen is voor openbare heemtuinen en -parken 
(o.a. vandalisme-problemen). 

lin net onderstaand artikel beschrijft Marc Houben de ervaringen van heemtuin Munstergeleen met aquaria en geeft hij tips I 
voor een optimale inrichting en plek. 

Over aquaria et cetera. 
Een van de beide bui
tanaquarla in de heem· 
ruin in Munstergeleen. 

Marc Houben 

De werkgroep heemtuin van de 
IVN-afdeling Munstergeleen is in 
het bezit van twee buitenaquaria. 
Afgelopen seizoen (1991) waren 
beide aquaria geheel gevuld met 
water (700 liter elk), aileen het 
dierenleven was verschillend. 

In een aquarium huisden de ver
schillende ontwikkelingsstadia van 
de kikker. Hier konden de dikkopjes 
zich zonder gevaar voor eigen le
yen ontwikkelen tot kleine kikkervis
jes. Het hiervoor benodigde kikker
dril was niet aileen afkomstig uit de 
heemtuin. Ook verschillende leden 
droegen hun steentje hieraan bij. 
Hierdoor krijgt men een grotere ge

de rovers zal worden omgebouwd maar al te graag aan de siliconennetische variatie in de kikkerpopula
tot een soort dwarsdoorsnede van kit.tie. 
een vijver. Aan de rand komen dan - gebruik siliconenkit van goedeAangezien het om grote hoeveelhe


den dikkopjes gaat, die in een be de verschillende oeverplanten te kwaliteit , goedkoop is duurkoop in
 

trekkelijk kleine ruimte moeten staan zoals Waterdrieblad en Moe dit gevaJ, want goedkope kit hecht
 

overleven is bijvoeren noodzakelijk. raszegge, terwijl in het midden de niet goed op glas,
 

Daarbij moet plantaardig visvoer 'echte' waterplanten staan, zoals - voor het kitten moet alles vetvrij
 

worden gebruikt, dikkopjes zijn na Watergentiaan. Natuurlijk zullen de zijn, dus ook geen vingervlekken, 

melijk in tegenstelling tot volwassen 'zuurstofplanten' zeals Waterpest en - bedek de bodem eerst met een 
Hoornblad niet ontbreken. laagje schoon rivierzand , kikkers planteneters. 
In dit aquarium komen dan weer de - leg op dit zand een plasticfolie, Zijn de dikkopjes eenmaal kleine 

kikkers , dan worden ze in de vijvers rovers. Nu is het aileen de vraag, - vul nu het aquarium voorzichtig 

van de heemtuin uitgezet. hoe het er in de praktijk zal uitzien. met water, gebruik hiervoor het 
Ais u dat wilt weten is er maar een lietst vijverwater (biologisch even

Het andere aquarium wordt bevolkt goede manier: kom eens kijken! wicht); nadeel bij ons: ca.1400 liter 

door rovers, zoals Iibellelarven en water in emmers naar de aquaria 

stekelbaarsjes. Een dikkopje is hier Voor de mensen die zoiets ook in brengen ... 

in reddeloos verloren . Om deze ro hun eigen (heem-)tuin willen pro haal na het vullen voorzichtig de -

vers in leven te houden is bijvoeren beren volgen hier enkele tips: plasticfolie uit het aquarium, 

noodzaak, anders neemt het kanni - beplam de bak voorzichtig en zorg 
voor een duidelijke achtergrond. balisrne de overhand . - plaats het aquarium op een stevig 

Bijgevoerd wordt met levend voer, onderstel,
 
met name watervlooien zijn erg in - plaats het niet in de zon, liefst in
 
trek. de halfschaduw,
 

- gebru ik geen volglasbak, maar 
Onze plannen voor 1992 zien er een bak met (roestvrij) stalen hoek
lets anders uit. Het aquarium van profiel; bezoekers peuteren namelijk 
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