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Lacerta 
Lacerta is de tweemaandelijkse publikatie van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde. De vereniging heeft onge
veer 2000 leden, waarvan ruim 150 in het buitenland. Voor plaatsing komen in aanmerking artikelen over reptielen, amfibieen, terrariumtech
niek, terrariumplanten en geleedpotigen. De voorkeur gaat uit naar artikelen over voortplanting. gedrag en ecologie. 
De vereniging en bet tijdschrift hebben geen winstoogmerk. Medewerkers en auteurs ontvangen geen honorarium. Ovemame van artikelen ai
leen na schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur. 

Aanwijzingen voor auteurs 
Aile correspondentie betreffende bet tijdschrift Lacerta via de hoofdredacteur. 
Manuscripten bij voorkeur insturen op MS-DOS diskette in WordPerfect zonder opmaakcodes (of anders in een ASCII-hestand) samen met 
twee afdrukken. lndien dit niet mogelijk is, dan in drievoud getypt met dubbele regelafstand en brede marge. 
Het manuscript dient niet al eerder gepubliceerd te zijn, of tegelijkertijd elders ter publikatie aangeboden te worden. 
Raadpleeg voor stijl en indeling recente nummers van Lacerta. Na de titel met Nederlandse en wetenschappelijke naam, volgen de naam en bet 
adres van de auteur en een korte in Ieiding. De overige tekst onderverdelen in hoofdstukken met zo kort mogelijke kopjes. Geen voetnoten ge
bruiken. Het artikel beeindigen met een Nederlandse samenvatting, die in het Engels wordt vertaald, en een alfabetische literatuurlijst met aile 
in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven (artikel, boek, verzamelwerk): 
LEEUWEN, F. VAN, 1984. De Japanse vuurbuiksalamander (Cynops pyrrhogaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42:230-237. 
MERTENS, R. & H. WERMUTH, 1960. Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main. 
ScHNEIDER, B., 1981. Algyroidesfitzingeri (Wiegmann, 1834)- Tyrrhenische Kie1eidechse. In: B6HME, W. (red.). Handbuch der Reptilien und 
Amphibien Europa.'>. Band I. Echsen 1: 392-401. Akademische Verlagsgesellschaft. Wiesbaden. 
Als illustraties komen in aanmerking goede dia's, zwartwit- en kleurenfoto's, en zwartwit-tekeningen (in zwarte inkt) elk op een apart blad. 
Tekeningen en foto's maximaal op A4 formaat inzenden. De genummerde illustraties dienen elk vergezeld te gaan van een korte tekst als on
derschrift. Vermeld deze teksten op een apart vel. Dia's krijgt u teruggestuurd, overige illustraties aileen op verzoek. Auteurs ontvangen drie 
presentexemplaren. eventueel meer na overleg vooraf met de hoofdredacteur. 

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de vereniging omvat onder meer een abonnement op Lacerta (zesmaal per jaar) en het Mededelingenblad (elfmaal per 
jaar). Verenigingsjaar en jaargang lopen van oktober tot en met september. De contributie voor 1995-1996 bedraagt /55,00 (Nederland en 
Belgie), /80,00 (elders). 
Adreswijziging, aanmelding, of opzegging (dit laatste v66r I september) bij de ledenadministratie. 
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Madagascar Boomboa (Sanzinia madagascariensis) 

Familie Boidae. 
Het noorden en oosten van Madagascar. 
Tot twee meter. In het noorden van het verspreidingsgebied meer geel dan olijf
groen van kleur. Jonge dieren meer roodachtig. Mannetjes hebben bij de cloaca 
nagelachtige sporen. 
Bosgebieden: regenwoud en Iicht tropisch bos. Deze boa's worden ook gevonden 
in tamelijk koele berggebieden. 
Levendbarend. Tot 16 jongen per worp. 
Geen echt boombewonende soort, hoewel deze graag klimt. Jonge dieren zijn 
bijterig. 
In terraria knaagdieren en kuikens. 
Ruim en hoog. In gevangenschap klimmen de dieren meer dan in de natuur. Niet te 
warm. Als drachtige vrouwtjes te warm gehouden worden, kunnen er bij de jongen 
misvormingen optreden. 

BRANCH, W.R. & H. ERASMUS, 1976. Voortplanting bij drie boa's van Madagascar: Acrcmtophis 
madagascariensis, Acrantoplri.'i dumerili en Smdnia madagascariensis. Lacerta 34: 82-92. 
FoEKEMA, G.M.M., 1975. Ontwikkeling en voortplanting van San:.inia madagascariensis in een 
huiskamerterrari urn. Lacerta 33: 71-82. 

Tekening: Leen Zuydgeest 
© Diergaarde Blijdorp 

Tekst: Peter Mudde 

Andere bladen: Lange, hete zomer 
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JANZEN, F.J ., 1994. Climate change and temperature-dependent sex determination 
in reptiles. Proc. natl. Acad. Sci. 91:7487-7490. 

Het veel besproken broeikaseffect houdt in dat de gemiddelde temperatuur op aar
de kan oplopen. Oat heeft als gevolg dat bijvoorbeeld de ijskappen op de polen wat 
meer zullen smelten en dat het niveau van de zeeen zal stijgen. Over de gevolgen 
daar weer van kun je slechts speculeren. Een veel concreter idee over de gevolgen 
van warmer wordende klimaten wordt verschaft door waamemingen van Fredric 
Janzen aan populaties van de Sierschildpad, Chry'semys picta in de rivier de 
Mississippi in de Verenigde Staten. 
Zoals bij veel andere reptielen wordt ook bij deze schildpad het geslacht van de na
komelingen bepaald door de temperatuur tijdens het middengedeelte van de ont
wikkeling van het embryo in het ei. Een temperatuurverandering van zelfs maar 
I oc kan dan de verhouding tussen het aantal geboren mannetjes en dat van de ge
produceerde vrouwtjes (sexratio) geheel doen omslaan. 
In de periode tussen 1988 en 1993 bestudeerde de onderzoeker 390 natuurlijke nes
ten van de schildpad. De schildpadden maakten de nesten steeds uitsluitend in de 
maand juni. De meeste nesten in een jaar leverden jongen op van een geslacht. Zo 
waren aile jongen in 1988 vrouwtjes en in 1992 mannetjes. De gemiddelde tempe-
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ratuur in juli (de periode waarin de embryonale ontwikkeling plaatsvindt) was in 
1988 ruim 25°C en in 1992 net 21 oc. Ook de waarnemingen tijdens de andere ja
ren pasten in dit beeld. Als je de juli-temperaturen van de laatste 49 jaar bekijkt is 
de te verwachten totale balans tussen mannetjes en vrouwtjes toch niet erg uit even
wicht, ook al zijn er tussen individuele jaren grote verschillen. Die grote jaarlijkse 
variatie in temperatuur is, bekeken over een langere periode, een voorwaarde voor 
een evenwichtige verdeling van de seksen bij de nakomelingen. 
Volgens sommige modellen waarmee de klimaatveranderingen op aarde worden 
berekend, is voor bet midden van Noord-Amerika binnen de eerstvolgende honderd 
jaar een verhoging van 4 oc van de gemiddelde juli-temperatuur zeer wei denkbaar. 
Dan moet dat bet uitsterven van de soort betekenen. Er zouden immers aileen nog 
maar vrouwtjes geboren worden. 
De soort zal bet absolute einde nog wei even kunnen uitstellen (door nestplaatsen 
met een lagere temperatuur op te zoeken, misschien door migratie naar koelere oor
den, of door vroeger in bet seizoen te gaan nestelen) en de enkele resterende man
netjes zullen nog wei enige tijd hun best blijven doen, maar in dit scenario is een fa
tale afloop toch onafwendbaar. 

Samenvatting: John Boonman 

Thuisbevalling van een Levendbarende 
Hagedis (Lacerta vivipara) 

INLEIDING ZWANGER VROUWTJE 
Jelle Hofstra Sinds 1973 vallen al onze amfibieen en Sinds 1990 wordt een klein gedeelte 

van de Lippenhuisterheide door mij 
'gemonitoord'. Dat wil zeggen dat ik 
het verloop van de reptielen- en amfi
bieenpopulaties bijhoud. In dit fraaie 
natuurgebied, dat onder de rook van bet 
Friese dorp Beetsterzwaag ligt, worden 
zowel de Adder (Vipera bertts), de 
Ringslang (Natrix natrix) als de Kleine 
of Levendbarende Hagedis (Lacerta vi
vipara) nog gevonden. Op mijn ronde 
van 8 juli 1995 zag ik 's morgens om 
ongeveer II uur op bet met schelpen
gruis bedekte fietspaadje, dat langs bet 
zandpad ligt en dwars door het natuur
gebied voert, een hoogzwanger vrouw-

Kerkewal 54 reptielen onder de Wet Bedreigde 
840 I CH Gorredijk Inheemse Diersoorten (BID-wet). Het 
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is derhalve verboden de dieren te ver
storen, te vervoeren, te verhandelen of 
onder zich te hebben. Soms ontkomt 
men echter niet aan handelingen die te
gen deze wet indruisen. Denk maar 
eens aan de talloze 'Paddenacties' die 
ieder jaar plaatsvinden, waarbij men zo 
veel mogelijk trekkende padden veilig 
naar de overkant brengt. Om dezelfde 
redenen meen ik het te kunnen recht
vaardigen om in dit geva1 een 
Levendbarende Hagedis (Lacerta vivi
para) bij mij thuis te Iaten bevallen. 

Lacerta 54(2) 



tje van de Levendbarende Hagedis Jig
gen. Het dier lag te zonnen bij een tem
peratuur van 30-35°C. Wat onmidde l
lijk opvie l, naast de enorme omvang, 
was de recentelijk afgebroken staart. 
Steeds ie ts dichter naderend. maakte ik 
foto's van het dier. Vluchtgedrag ver
toonde ze niet en ze liet zich rustig op
pakken. Oak opmerkelijk was de fraai 
oranje-geel gekleurde buik. Een kleur 
die meestal aan mannetjes wordt toege
schreven. Aangezien het fi etspad dage
lijks door tal van fi etsers wordt ge
bruikt, leek het mij verstandiger de 
hagedis enkele meters van het pad in de 
hei te plaatsen. De kans dat het dier on
der een fiets zou worden gedood was 
niet denkbeeldig gezien de reeds ver
minkte staart. 
Toen ik een half uur later opnieuw langs 
de plek kwam, lag de hagedis weer op 
het fietspad te zonnen . Hierop besloot 
ik de wet te overtreden en het dier mee 
naar huis te nemen. 

AFZETTEN VAN DE EIEREN 
Thuisgekomen bracht ik het vrouwtje 
onder in een klein plastic bakje met wat 
mas, blade ren en boomschors op de bo
dem. Het bakje werd buiten dusdanig 

De volledig ontwikke lde jongen z ij n nog omhuld door het doorLich
tige eivlies. Foto: J . Hofstra 
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neergezet, dat een smalle streep zon
licht de hagedis desnoods kon opwar
men. Duide lijk was de daaropvolgende 
uren te zien dat het die rtje last had van 
persweeen. Door werkzaamheden kon 
ik vanaf ongeveer 14h00 het moeder
dier helaas niet Ianger gade s laan. Het 
bakj e werd voor de zekerheid naar bin
nen gebracht en afgedekt met een natte 
theedoek. Toen ik na ruim anderhalf uur 
terug kwam, waren er maar liefst twaalf 
e ieren afgezet. 
Lacerta vivipara is ovovivipaar: valle
dig ontwikkelde j ongen zitten in een 
doorzichtig eivlies en breken direct, na 
enke le uren of soms zelfs pas na dagen 
uit het ei. Het lijkt mij dat het uitkomen 
van de jongen vooral afhankelijk is van 
de temperatuur. Aile jongen zaten bij 
thuiskomst nog mooi in het ei. Pas na
dat ik het onderkomen naar buiten 
bracht en gedeeltelijk in de zan plaatste, 
begonnen de eerste diertjes in het vlies 
te bewegen. Korte tijd later brak het eer
ste hagedisje door het vlies. De laatste 
eieren kwamen zo' n vijf uur na het leg
gen uit, echter eerst nadat de eieren op 
de hand waren gelegd waardoor de 
warmte de j ongen weer activeerde. 

DEJONGE DIEREN 
De jonge hagedisjes zitten in eieren van 
ongeveer 8x 12 mm. Behalve het danker 
gekleurde j ong, is in e lk e itje nag een 
rest van de eie rdooie r te zien van onge
veer 4x4 mm. Soms rand, soms langge
rekt. Deze e ierdooier blijft echter achter 
in het ei. 
Elf jonge Lacerta vivipara kwamen ge
zond ter wereld; een stierf direct na de 
geboorte. 
De diertjes waren zeer danker gekleurd. 
De bovenzijde van het lichaam was 
bruinachtig zwart, met tal van onder
broken Iichte lengtestreepjes. De ach
terpoten en staart waren metaalachtig 
blauw. Op de achterkant van de dijen 
waren Iichte vlekj es zichtbaar. De totale 
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Het mocderdier met j on gen. 
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Iengle van de jongen varieerde van 40 
tot 44 mm, de kop-romplengte van 20 
tot 22 mm. 

YO EDSEL 
Niet lang na het afzetten van de eieren 
hie ld ik het vrouwtje, dat nu danig inge
vallen flanken vertoonde, een pas ver
velde en met Gistocal gevoede meel
worm voor. Gretig werd de prooi 
verslonden; een tweede en zelfs een 
derde meelworm volgden. Ook devol
gende dag werden opnieuw drie meel
wormen gegeten. Dam·na hield de hage
dis het eten voor gezien. De jonge 
diertjes voerde ik dagelijks met bladlui
zen die massaal op de Vlier (Sambucus 
nigra) huisden. 's Morgens werd het 
bakje iets gesproeid en het water dat 
langs de binnenkant omlaag liep, werd 
zowel door het vrouwtje als de jongen 
opgelikt. 

Fo to: J. Hofstra 

Precies een week later heb ik moeder en 
kroost weer terug gebracht naar de 
Lippenhuisterheide, ongeveer naar de
zelfde plek waar het vrouwtje gevonden 
was, maar op veilige afstand van het 
fietspad. 

HOME DELIVERY OF A LACERTA VIVIPARA 
I found a highly pregnant Lacerta vivipara 
sunning itself on a bicycle lane in the 
Lippenhuisterheide on 8 July 1995. Her tail 
had been recently broken off. There was a 
good chance that if the animal was le ft where 
it was, that it would be run over and killed. 
There fo re I took the animal home with me, 
even though this species has been protected in 
the Netherlands s ince 1973. She produced 
twelve transparent eggs about 8x 12 mm in 
size. Eleven hatched successfully; only one 
young died directly after hatching. The young 
lizards were dark in colour and measured 40-
44 mm in leng th (head-body leng th 20-
22mm). I fed them with green fl ies. After a 
week the mother and her brood were returned 
to the area where the mother was found. 

Lacena 54(2) 



Slangen van Rara Avis, Costa Rica 

Koen Verhoeven 
Javastraat 2 
6524MA 
Nijmegen 

INLEIDING 
Het Middenamerikaanse land Costa 
Rica geniet een grote populariteit onder 
zowel toeristen als biologen. De geva
rieerde natuur en de veiligheid en poli
tieke stabiliteit maken het land al jaren
lang een erg aantrekkelijke en 
toegankelijke plek om onderzoek te 
doen. Vergeleken met andere Ianden in 
Latijns Amerika is de Costaricaanse 
herpetofauna daarom redelijk goed be
studeerd. Van verschillende lokaties be
staan vrij nauwkeurige soortenlijsten 
(Scorr et al., 1983). Niettemin zijn 
deze gegevens vaak nog onvolledig. 
Van veel soorten ontbreekt basale ken
nis over gedrag en ecologie (HENDER
SON & NICKERSON, 1976; GUYER, 
1994). 
In Costa Rica komen ten minste 127 
slangesoorten voor (SAVAGE & VILLA, 
1986), wat zelfs voor een tropisch land 
van vergelijkbare grootte bijzonder vee) 

Braulio Carrillo~ ara 

Atlantic 

Ocean 

Avis 

• San Jose 

g~o· 
Ocean ~

Pacific 

Okm 100 

es~o· 84~0' 

Figuur 1: Kaart van Costa Rica, met lokatie van Rara A vis (*). 
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is. Voor een deel kan dit verklaard wor
den door de grote varieteit aan ecosys
temen in het land. Maar ook de diversi
teit op een lokatie is soms opvallend 
groot. In het biologisch onderzoekssta
tion La Selva (±1500 ha) zijn 56 slange
soorten waargenomen, waarmee het 
voorzover nu bekend in de neotropen 
aile andere lokaties van vergelijkbare 
grootte overtreft (GuYER, 1994 ). 
Gedurende de maanden december 
1993, januari en februari 1994 ben ik 
werkzaam geweest als gids in Rara 
Avis, een particulier regenwoudreser
vaat, ±50 km ten noorden van de hoofd
stad San Jose. In deze periode heb ik 
een slangeninventarisatie voortgezet, 
die gestart werd door Gabriel Beckers 
en Twan Leenders tijdens hun onder
zoek aan koraalslangen in Rara Avis 
van april tot en met september 1993 
(BECKERS & LEENDERS, 1994). In het 
gebied zijn dus bijna een jaar lang in
tensief slangen verzameld. Hoewel de 
resulterende soortenlijst hoogst waar
schijnlijk nog onvolledig is, behoort 
deze tot de rijkst geschakeerde van 
Costa Rica. In dit artikel wil ik een 
overzicht geven van de slangen die ik in 
Rara Avis heb waargenomen. 

RARA AVIS 
Rara Avis ( 1335 ha) ligt aan de 
Atlantische kant van de bergketen 
Cordillera Central, bij het dorpje Las 
Horquetas (provincie Heredia). Het 
grenst aan het grote Braulio Carrillo 
National Park (44.000 ha), en ligt op 
500-800 meter hoogte (fig. I). De ge
middelde minimumtemperatuur be
draagt ±I8°C en de gemiddelde maxi
mumtemperatuur ±30°C; heiden verto
en weinig variatie gedurende het jaar. 
Het regent er, ook voor Costaricaanse 
begrippen, bijzonder veel: zo'n 7,7 me-
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ter per jaar. Er is geen droge periode, 
hoewel de neerslag afneemt tot ±400 
mm in januari, t.o. v. ±900 mm in au
gustus. De drie maanden waarin ik in 
Rara Avis verbleef waren iets droger 
dan normaal. 
De begroeiing bestaat voornamelijk uit 
primair tropisch regenwoud (een over
gang tussen 'tropical wet forest' en 'tro
pical premontane rain forest' volgens 
de indeling van HoLDRIDGE, 1947), met 
een kroonlaag van 30-40 meter, veel 
epifyten en een vaak redelijk dicht be
groeide struiklaag. Een klein deel van 
het primaire woud is ± 15 jaar gel eden 
gekapt. Daar is nu een secundaire be
groeiing, gekenmerkt door een dichte 
vegetatie van kleine bomen, struiken, 
klimplanten en boomvarens. In dit se
cundaire bos bevindt zich een kleine 
lodge voor toeristen. 

WAARNEMINGEN 
Slangen werden voornamelijk gevan
gen tijdens dagelijkse rondleidingen 
door het woud, meestal gedurende en
kele uren in de ochtend en een uur in de 
namiddag. Regelmatig heb ik 's avonds 
laat een extra wandeling gemaakt. De 
dieren werden ge"identificeerd met be
hulp van de sleutel tot Costaricaanse 
s)angen van SAVAGE & VILLA ( 1986). 
Enkele dieren (met name groefkopad
ders) heb ik niet gevangen, maar toch 
opgenomen in deze inventarisatie wan
neer ik ze nauwkeurig kon bekijken en 
identificeren in het veld. 

BOIDAE 
Ik heb vier exemplaren van Boa con
strictor waargenomen. Het betrof juve
nielen van vergelijkbare lengte (±60 
em), die aile overdag gevonden werden 
in de buurt van de lodge ( drie werden 
zelfs in de gebouwen gevonden: een in 
een prullenmand, een onder een bed en 
een op een balk onder een dak). De aan
trekkingskracht die de lodge blijkbaar 

op B. constrictor uitoefent heeft waar
schijnlijk te maken met de voedselop
slagplaats in de keuken van de lodge: de 
kleine zoogdieren die hierop afkomen 
vormen een geliefde prooi voor boa's. 
Om deze reden wordt B. constrictor 
ook op andere plaatsen vaak in de buurt 
van huizen gevonden (MAITISON, 
1986). 

COLUBRIDAE 
De Colubridae vormen met bijna 100 
soorten verreweg de meest diverse slan
gefamilie in Costa Rica (SAVAGE & 
VILLA, 1986). Van de 64 door mij gei"
dentificeerde slangen in Rara Avis be
hoorden er 50 tot deze familie; ze verte
genwoordigden 18 soorten. 
Oxybelis brevirostris heb ik het vaakst 
gezien (14 keer). Hoewel andere soor
ten uit dit geslacht vrij goed bestudeerd 
zijn (met name Oxybelis aeneus), be
staat er nagenoeg geen literatuur over 
het gedrag en de ecologie van 0. brevi
rostris. Deze slanke, groene slang, die 
waarschijnlijk leeft van kikkers en ha
gedissen (HENDERSON & BINDER, 
1980), heb ik voornamelijk gevonden in 
secundaire begroeiing, in struiken en 
kleine borneo tot een hoogte van ±2 me
ter. Enkele keren heb ik deze soort ook 
op de grond waargenomen. Verschil
lende exemplaren vertoonden bij het 
vrijlaten een typisch gedrag: in plaats 
van weg te kruipen bleven de dieren 
doodstil zitten, terwijl ze hun tong lang
dung bewegingloos uitstaken. Dit ge
drag is eerder beschreven voor andere 
Oxybelis-soorten (HENDERSON & BIN
DER, 1980). De functie is onduidelijk; 
wellicht is het in bovengenoemde situ
atie te beschouwen als een instinctieve 
camouflagehouding, zoals gesugge
reerd door ABUYS (1983). Oxybe/is
soorten staan bekend als dagactief 
(HENDERSON & BINDER, 1980). Niette
min werden 6 van de 14 waarnemingen 
aan 0. brevirostris enkele uren na zons-
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ondergang gedaan. Opvallend hierbij 
was het vinden van drie ogenschijnlijk 
actieve juvenie le exemplaren (totale 
lengte kle iner dan 45 em). Slangen van 
deze soort van deze lengte heb ik nooit 
overdag aangetroffen. Dit kan er op dui
den dat in Rara Avis juvenie le 0. brevi
rostris een ander activite itspatroon heb
ben dan volwassen exemplaren (nacht
actieve juvenie len versus voornamelijk 
dagactieve adulten). Een dergelijk ver
schil in activiteitspatroon zou bijvoor
beeld veroorzaakt kunnen worden door 
een hoge predatiedruk op jonge slangen 
overdag (leidend tot ' ontwijkende' 

Oxybelis aeneus in dreighouding. Foto: K. Verhoeven 
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nachte lijke activiteit), of door een ver
schil in voedselvoorkeur tussen j onge 
en volwassen slangen (nachtactieve 
prooi zoals boomkikkers voor juvenie
len, en dagactieve prooi zoals anolissen 
voor adulte n). 
In deze zelfde habitat van secundaire 
begroei ing heb ik nog enkele boombe-

wonende (arboreale) soorten gevonden, 
waaronder twee juveniele Oxybelis ae
neus. Deze gespecialiseerde hagedis
seneter wordt gekenmerkt door een lang 
en slank lichtbruin lichaam en een zeer 
spits toelopende snuit. Verder waren 
hier vooral de nachtactieve lmamodes 
cenchoa en Sibon annulata algemeen. /. 
cenchoa heb ik meestal aangetroffen op 
de dunne uiterste takken van kleine bo
men en struiken, waar hij jaagt op sla
pende (dagactieve) anolissen (HENDER
SON & NICKERSON, 1976). Deze soort 
valt vooral op door zijn extreem slanke 
nek en zeer grote ogen. Met zijn slanke, 
zijdelings afgeplatte lichaam en verbre
de schubbenrij midden op de rug is het 
een sterk gespecialiseerde boombewo
ner, die afstanden van meer dan een hal
ve lichaamslengte zonder steun kan 
overbruggen. Een exemplaar heb ik ge
vonden terwij l het net een anolis gegre
pen had. S. annulata heb ik, behalve in 
struiken en kleine bomen, ook aange
troffen op brede bladeren van dwergpal
men en varens. 
Van het s lakkenetende geslacht Sibon 
heb ik 's avonds nog twee soOtten ge
vonden: Sibon nebulata en Sibon lon
gifrenis. S. longifrenis, die met zijn rug
patroon van ocelli te ondersche iden is 
van de dwarsgebandeerde S. annulata, 
heb ik gevonden in primair woud. De 
hoogte van deze lokatie was ± 700 me
ter, wat iets hoger is dan de range van 
400-600 meter die SAVAGE & MCDIAR
MID ( 1992) geven voor deze soort. 
De semi-arboreale Spilotes pul/atus heb 
ik tweemaal overdag waargenomen aan 
de rand van secundai re begroeiing. 
Deze grote, geel-zwarte slang staat be
kend als een habitatgeneralist. Een 
exemplaar bevond zich in een boom op 
±3 meter hoogte, de ander lag op een 
boomstronk naast een klein beekje. Bij 
nadering vluchtte deze in het water, zo
als ook werd waargenomen door 
MUDDE & VAN DUK (1985). 
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In de habitat van secundaire begroeiing 
heb ik verder Leptophis depressirostris 
waargenomen, waaronder een exem
plaar dat gezien het formaat ( volgens 
DUNDEE & LINER, 1974) nog maar net 
het ei verlaten had en dat ik begin fe
bruari 's nachts aantrof op het blad van 
een boomvaren. Ook de bodembewo
nende soorten Coniophanes ftssidens, 
Dendrophidion vinitor, de koraalslan
gen'mimic' Erythrolamprus mimus en 
Geophis brachycephalus heb ik er aan
getroffen. G. brachycephalus heb ik vrij 
regelmatig gezien. Deze kleine soort 
beweegt zich door de humuslaag van de 
bosbodem; de smalle kop, verlengde 
maar stompe snuit en kleine ogen zijn 
aanpassingen aan deze gravende le
venswijze. G. brachycephalus is een 
zeer variabele soort wat betreft kleurpa
troon. Aile exemplaren in Rara Avis, 
zowel juvenielen als adulten, hadden 
egaal witte buikschilden en een zwarte 
rug met rode laterale vlekken, die soms 
midden op de rug samensmolten en zo 
een onregelmatige dwarsband vorm
den. Deze klet.UVariant is vrij onge
woon; van andere}lokaties zijn vooral 
exemplaren zonder laterale vlekken dan 
wei met lengtestrepen bekend (DOWNS, 
1967). 
In het primaire woud vond ik, naast een 
aantal van de bovengenoemde soorten, 
enkele bodembewonende Colubridae. 
Een actieve, twee meter lange Clelia 
delia vond ik in de namiddag. Deze 
egaal zwarte slang met cremewitte 
buikschilden is fors en sterk, maar ook 
erg vreedzaam. Hij voedt zich voorna
melijk met andere slangen (inclusief 
grote groefkopadders ), die hij doodt 
door gebruik te maken van zowel gif
tanden als wurging (ScoTT, 1983). 
Rhadinea decorata heb ik twee keer 
overdag gevonden op paden door pri
mair woud. Dit is een aantrekkelijke 
kleine soort, bruin met een paar lengte
strepen, een felgekleurde oranje buik en 

witte markeringen achter de ogen. Ook 
Scaphiodontophis venustissimus heb ik 
overdag gevonden op een pad door pri
mair woud. Het kleurpatroon van deze 
slang lijkt in principe sterk op dat van 
een koraalslang, maar de kleuren van 
aile in Rara Avis gevonden exemplaren 
waren min of meer dof en donker. 
Van de Colubridae heb ik verder nog 
Leptophis nebulosus, Amastridium ve
liferum en Tantilla alticola waargeno
men. 

ELAPIDAE 
In Costa Rica komen vier soorten ko
raalslangen voor, hoewel een slechts 
van een enkel exemplaar bij de grens 
met Panama bekend is (Micrurus clar
ki; SAVAGE & VIAL, 1974). De andere 
drie soorten heb ik in Rara Avis gevon
den. 
Micrurus nigrocinctus is de meest 
algemene koraalslang in Rara Avis 
(BECKERS & LEENDERS, 1994). Het is 
een driekleurige soort, met een alteme
rend rood-geel-zwart-geel-rood ringen
patroon. Ik trof overdag twee volwassen 
dieren aan, die naast elkaar over de bos
bodem in primair woud kropen. De fel
le kleuren van deze bijzonder giftige 
slang worden algemeen verondersteld 
vijanden af te schrikken, hoewel uit het 
onderzoek in Rara Avis van BECKERS & 
LEENDERS ( 1994) blijkt dat een poten
tiele predator als de neusbeer (Nasua 
narica) levende koraalslangen niet uit 
de weg gaat. 
Micrurus alieni heb ik eenmaal overdag 
in een ontbost grasveldje bij de lodge 
gevonden. Het dier was in een erg 
slechte conditie, met veel doffe plekken 
en blaasjes over het hele lichaam. Deze 
soort is vanwege zijn vergelijkbare 
kleurpatroon op het eerste gezicht erg 
moeilijk van M. nigrocinctus te onder
scheiden. De soort kan onder andere 
worden gedetermineerd aan de hand 
van de vorm van de eerste zwarte ring, 
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ringd tot wit-zwart geringd, met oranje
zwart en roze-zwart geringde tussen
vormen. SAVAGE & VIAL (1 974) vermel
den dat juvenielen vaak het felst 
gekleurd zijn (rood-zwart) en dat deze 
rode kleur meestal Iangzaam verbleekt. 
Een correlatie tussen kleur en lichaams
lengte werd echter niet gevonden in 
exemplaren uit Rara Avis, hoewel zeer 
uiteenlopende kleurvarianten werden 
waargenomen (BECKERS & LEENDERS, 
1994). 

VIPERIDAE 
De famil ie van de Viperidae wordt in 
Costa Rica vertegenwoordigd door 12 
soorten uit de subfamilie Crotalinae, de 
groe tkopadders. Kenmerkend aan deze 
slangen zijn de warmtegevoelige sen
soren in een groeve tussen oog en neus
gat. waannee temperatuurverschillen 
(en dus ook warmbloedige prooidie
ren) waargenomen worden. De meeste 
gr~opadders zijn buitengewoon 
g~ ,gecamoufleerd en zijn opgerold 
tusseh docle bladeren of op takken tus
sen epifyten vaak nau welijks zichtbaar. 
De combinatie van clit feit met hun ster
ke gif (en soms onstuimige karakter) 

Foto: C. Day maakt clat cleze clieren zeker lot de 

die het voorste deel van de snuit bedekt: 
bij M. alieni vertoont dezc midden op 
de kop een druppelvormige uitstulpi ng 
naar achteren, wat niet het geval is bij 
M. nigrocinctus. Daarnaast heeft M. al
Ieni in Atl anti sch Costa Rica meestal 
een groter aantal ringen dan M. nigro
cinctus (SAVAGE & VIAL. 1974). 
Naast de driekleurige heb ik een twee
kleurige koraalslang, Micrurus miparti
tus gevonden: 's middags in een gc
bouw vlak buitcn het woud. Dit dier had 
een totale li chaamslengte van 32 em, en 
was afwisselend zwart en oranje/rood 
geringd. Van deze soort is weinig be
kend. Er bestaan verschillende kleur
vormen, varierend van rood-zwart ge-

meest gevreesde s langen van tropisch 
Ameri ka behoren. 
lk heb in Rara Avis drie soorten waar
genomen, steeds overdag in primair 
woud. De kleine, arboreale Bothriechis 
schlegelii vond ik opgerold op omge
vallen boomstammen, bladeren en 
luchtwortels van klimplanten tussen I 
en 2 meter hoogte. De grondkleur van 
de dieren was overwegend groen, met 
roodbruine, zwart omrande laterale 
vlekken. De opvallend opgerichte 
schubben boven het oog geven hem de 
Engelse naam 'eyelash viper'; 
Wimperadder. 
Porthidium nasw us. een kleine bodem
bewoner met een opvallende neuspunt, 
heb ik aangetroffen op paden tussen 
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dode bladeren. Een exemplaar bleef da
genlang op dezelfde plek zitten en ver
plaatste zich in zes dagen slechts een 
keer ±25 meter. Lachesis muta heb ik 
eenmaal waargenomen. Deze 'bush
master' van ongeveer I, 7 5 meter werd 
's ochtends vroeg gestoord terwijl hij 
lag te rusten naast een omgevallen 
boom. De vrij zeldzame L. muta is de 
grootste neotropische gifslang. De 
agressiviteit van deze soort wordt vaak 
sterk overdreven en bijtongevallen zijn 
erg zeldzaam. Niettemin zijn beten le
vensbedreigend voor mensen, onder 
meer door de grote hoeveelheid gif 
die gelnjecteerd wordt. In Costa Rica 
zijn vier van de vijf geregistreerde bijt
ongevallen met de Atlantische onder
soort L. m. stenophrys fataal afgelopen, 
ondanks behandeling met tegengif 
(CAMPBELL & LAMAR, 1989). 

DICHTHEID VAN DE SOORTEN 
Vaak wordt gedacht dat de slangefauna 
van een tropisch regenwoud geken
merkt wordt door hoge diversiteit, maar 

12 

lage dichtheden: terwijl er zeer veel 
soorten zijn, zouden deze ieder relatief 
zeldzaam zijn. Dit is echter maar een 
halve waarheid. Hoewel de meeste 
soorten inderdaad in zeer lage dichthe
den voorkomen, komen er evengoed en
kele soorten in zeer hoge dichtheden 
voor. Bij bet bestuderen van een aantal 
grote slangecollecties uit Panama (bij 
elkaar meer dan 10.000 exemplaren) 
concludeerde DuNN ( 1949) dat dit een 
algemeen geldende regel is voor neotro
pische slangefauna's. Dit patroon wordt 
ook teruggevonden in de huidige gege
vens uit Rara Avis. De meeste van de 25 
waargenomen soorten heb ik slechts 
een of twee keer gezien (zeer lage 
dichtheid), terwijl ik een soort, 
Oxybelis brevirostris, maar liefst 14 
keer heb gevonden (zeer hoge dicht
heid). Wanneer we de gegevens echter 
in meer detail bekijken, blijkt bet pa
troon van dichtheden nogal te verschil
len per habitat. Het typische patroon 
van veel zeldzame soorten en enkele 
zeer algemene soorten wordt voorna-
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Species 
Figuur 2: Aantal waarnemingen per soort in primaire (A) en secundaire begroeiing (B). Bs =B. 
sch/egelii; Ob = 0. brevirostris; Ln = L nebulosus; Mn = M. nigrocinctus; Pn = P. nasutus; Rd 
= R. decorata; Ic = I. cenchoa; Gb = G. braclzycephalus; Cc = C. delia; Lm = L. muta; Sl = S. 
longifrenis; Sv = S. venustissimus; Sa= S. annulata; Ld = L. depressirostris; Oa = 0. aeneus; Cf 
= C. fissidens; Sp = S. pullatus; Dv =D. vinitor; Em= E. mimus. 
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melij k teruggevonde n in secundai re be
groeiing, maar niet in pri mai r woud 
(fi g. 2; de slangen d ie in of rondom ge
bouwen gcvonden wercle n zijn buiten 
beschouwing gelaten). Hoewel het aan-

Foto: T. Lecnders 

ta l waarne mingen te klein is om eendu i
dige conclusies te trekken, kan het dus 
zo zijn dat Dunn's algemene regel in re
genwoud aileen opgaat voor recentelij k 
verstoorde gebieden met secundaire be
groeiing, maar niet voor het re latief sta
bie le primaire woud. In di t primaire 
woud zou de totale s langefauna wel
licht gekarakteriseerd ku nnen worden 
door hoge d iversiteit, maar lage d icht
heden. Opvallend genoeg waren veel 
slangen uit Dunn's collecties ook niet 
afkomstig uit primaire vegetatietypen, 
maar uit verstoorde systemen. 
In een natuurlijke situat ie ontstaat se
cundaire begroeiing in een regenwoud 
op plaatsen waar bomen omgevallen 
zijn door bijvoorbeeld harde wind. De 
secundaire begroeiing, die gekenmerkt 
wordt door di chte struiken en veel klim
planten, vertegenwoordigt een vroeg 
stadium in de successiereeks d ie uitein
delijk leidt tot een ' herste l' van het pri
maire woud op die plek. Het kan dus 

Et:vthro/ampru.\· mimus. Foto: G. Beckers gezien worden als een heel tijdel ijke ha-
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bitat, die snel verandert. In een dergelij
ke tijdelijke habitat die ontstaat na een 
verstoring van het ecosysteem zijn vaak 
enkele pioniersoorten erg succesvol. 
Het is dan misschien ook niet verwon
derlijk dat in Rara Avis de slangefauna 
in dit vegetatietype sterk gedomineerd 
wordt door enkele arboreale soorten ( 0. 
brevirostris, S. annulata en/. cenchoa), 
die erg geschikt lijken om de dichte se
cundaire begroeiing te koloniseren. 

AANVULLENDE SOORTENLIJST 
Om een volledig overzicht te krijgen 
van de slangefauna van Rara Avis volgt 
hier een lijst van soorten die ik niet zelf 
heb waargenomen, maar wei in Rara 
Avis zijn gevonden (voornamelijk door 
Gabriel Beckers en Twan Leenders ): 
Bothrops aspe1; Chironius exoletus, 
D1)'11Wrchon corais, DI)'I1Wbius me
lanotropis, Imantodes inornatus, 
Lampropeltis triangulum, Leimadophis 
epinephelus, Leptodeira septentriona
lis, Leptophis ahaetulla, Mastigodryas 
melanolomus, Ninia maculata, Oxybelis 
fulgidus, Oxyrhopus petola, Pliocercus 
eUJ)'Zonus, Porthidium picadoi, 
Pseustes poecilonotus, Stenorrhina de
genhardtii, Tantilla reticulata. 

DANKWOORD 
Ik wil graag Gabriel Beckers en Twan 
Leenders bedanken voor al hun hulp en advies. 
Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt 
door een financiele bijdrage van de Stichting 
ter Bevordering van de Herpetologie. 

SNAKES FROM RARA A VIS, COSTA RICA 
A survey of the snakes in Rara A vis, Costa 
Rica was conducted from December 1993 
through February 1994. A total of 25 snake 
species were identified. The Boidae were re
presented by several juvenile Boa constrictor, 
all found during daytime in or around buil
dings. Eighteen species of Colubridae were 
identified. The snake most frequently encoun
tered was the arboreal 0.\:vbe/is brevirostris, 
which was found mainly in secondary forest. 
Adults were seen mostly during daytime, but 

juveniles were only encountered at night. 
When released, several individuals exhibited 
prolonged rigid tongue extension behaviour. 
Common nocturnal arboreal species in this ha
bitat were Sibon ammlata and Jmantodes cen
choa. The arboreal or semi-arboreal Spilotes 
pullatus, Leptophis depressirostris, and 
Oxybelis aeneus were also found in this habi
tat. Terrestrial species included Conioplumes 
fissidens, Dendrophidion vinitor, the coral 
snake 'mimic' Erythrolamprus mimus and the 
fossorial Geophis brachycephalus. The colour 
morph of the latter species found in Rara A vis 
is fairly uncommon elsewhere. Terrestrial spe
cies found in primary forest included Clelia 
clelia, Rhadinaea decorata and a dark form of 
the coral snake 'mimic' Scaphiodontophis ve
mtstissimus. Leptophis nebulosus and Sibon 
lmzgifrenis were also observed in this primary 
forest. The elevation (±700 m) of the location 
of capture for this latter arboreal species 
slightly exceeded the elevational range pre
viously reported for the species. Amastridium 
veliferum and Tallfilla alticola were both cap
tured once. Three coral snake species (family 
Elapidae) were found, all during daytime: 
Micrurus nigrocinctus, Micrurus alieni and 
the bi-coloured Micrurus mipartitus. Various 
colour morphs of M. mipartiflls have been re
ported from Rara A vis. Three species of the 
Viperidae were encountered, all during day
time in primary forest: the arboreal Bothrie
chis schlegelii and the terrestrial Porthidium 
IUisllfus and Laclzesis muta. As with other 
neotropical snake faunas, most species 
seemed to be very rare. On I y a few species 
(e.g. 0. brevirostris) proved to be very abun
dant. However, this typical pattern of relative 
abundance was only observed in secondary 
forest not in primary forest: in this habitat no 
species were frequently encountered. 
An additional list of species, not encountered 
during the present survey but known to occur 
in Rara Avis, is given. 
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Pas ontdekt: Rana pyrenaica, 
de Pyreneeen-kikker 

INLEIDING 
Toen Joan Mayol in 1978 in een minus
cuul waterstroompje tegen een vrijwel 
ontoegankelijke rotswand op Mallorca 
de Balearenpad (Alytes muletensis) 
vond, veerde heel herpetologisch 
Europa op (MAYOL & ALCOVER, 1981). 
Hoe was het mogelijk, dat zoiets nog 
kon gebeuren in het uitgekamde 
Europa, een echt nieuwe soort ontdek
ken? Toch had die soort al wei een 
naam: er waren namelijk al regelmatig 
subfossiele botjes van het padje gevon
den (SANCHIZ & ADROVER, 1979). 
Eigenlijk was het dus de vondst van een 
dier, waarvan tot dan toe werd aangeno
men dat het uitgestorven was. 

INSTITUUT 
Met de pas ontdekte Pyreneeenkikker 
ligt dit anders. Niemand vermoedde het 
bestaan van dit dier en op zijn plek van 
voorkomen is al veelvuldig en intensief 
naar ondermeer amfibieen gezocht. 
Aan de voet van de helling, waarop de 
kikker uiteindelijk ontdekt werd, staat 
zelfs een heus onderzoekinstituut, het 
Instituto Pyrenaico de Ecologfa te Jaca, 
waar Juan Pablo Martinez Rica, een fa
natieke veldherpetoloog en een der her
ontdekkers van de Reuzenhagedis op 
Hierro (MARTINEZ RICA, 1982), jaren
lang de baas was. 
Het is aan het zeer scherpe waarne
mingsvermogen van Jordi Serra-Cobo, 
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Een volwassen mannetje van de Pyreneccnkikker, Rana pyrenaica. 

werkzaam op dit instituut, te danken, 
dat er nu van een echt nieuwe vondst 
sprake is. Tijdens een speurtocht naar 
de verspreiding van de gewervelde die
ren in en rondom het nationale natuur
park ' Ordesa' in de Spaanse Pyreneeen 
zag hij iets aparts in het kikkertje, dat 
hij op I I september 1990 ving in een 
ijskoud minibeekje hoog in de bergen 
boven Jaca. Eind 1992 had hij er in to
taal 23 van te pakken gekregen, alle
maal uit hooggelegen, ij skoude berg
stroompjes vol watervallen. De dieren 
leefden daarin onder stenen en in rots
spleten. 

Foto: H. Strijbosch 

Omdat zijn kikkertjes bruin waren, ver
geleek hij ze allereerst met de ook in de 
Pyreneeen voorkomende gewone 
Bruine Kikker (Rana lemporaria), met 
de Spaanse Kikker (R. iberica) en de 
Springkikker (R. dalma1ina). Met een 
I ichaamslengte van maar vier tot vij f 
em bleek zijn kikker gemiddeld veel 
kleiner te zijn dan de drie andere soor-

Biotoop van Rana pyrenaica. 
Foto: H. Strijbosch 
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ten. Verder vertoonde hij een afwijken
de gladde huidstruktuur; had de kikker 
neusgaten die relatief veel verder uit el
kaar en verder weg van de ogen ston
den; bezat nooit de voor aile bruine kik
kers zo karakteristieke chocoladebruine 
slaapvlekken; had een zeer klein en 
meestal nauwelijks zichtbaar trommel
vlies; de vingers en tenen vertoonden 
sterk afgeronde tappen en daarenboven 
bleek het derde vingertje aan zijn voor
poten opvallend kort. Dit alles legde hij 
vast in zijn in 1993 verschenen be
schrij ving (SERRA-COBO, 1993). 

OP STAP 

Een volwassen mannetje van de Pyrc
neeenkikkcr, Rana pyrenaica. Let op 
het kortere dcrde vingertje. 

Nu worden er de 
laatste tijd wei vaker 
nieuwe amfibieen
soorten beschreven 
in Zuid-Europa, met 
name in ltalie en 
Spanje. Altijd gaat 
het dan om nieuwe 
taxonomische in
zichten, waarbij die
ren, die tot dan toe 
als een variabele 
soo11 gezien werden, 
opgesplitst worden 
in twee of meer 
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Foto: H. Strijbosch 
'nieuwe' soorten. 

Aanvankelij k trok Serra-Cobo's artikel 
dan ook niet de verdiende aandacht; ve
len dachten weer eens te rnaken te heb
ben met een afsplitsing van de Bruine 
Kikker door een overij verige bioloog. 
Mijn aandacht voor de Pyreneeenkikker 
werd bepaald niet gewekt door de origi
ne le beschrijving met zij n saaie tabellen 
vol meetgegevens. Het was de goeroe 
der Europese bruine kikkers, Kurt 
Grossenbacher van het Natuurhisto
risch Museum in Bern, die mij onlangs 
enthousiast vertelde over deze nieuwe 
soort. Hij was er met Jordi Serra-Cobo 
op uitgetrokken en had de soort toen 
zelf kunnen aanschouwen en bestude-

ren. En hij beschreef de extreme bio
toop, waar dit diertje aangetroffen 
wordt, zo exact en levendig, dat ik de 
gok waagde er ook eens naar te gaan 
zoeken. 
Zo liep ik enkele weken later, eind sep
tember 1995, tussen de fantastische 
bergkammen in het Spaanse deel van de 
Westelij ke Pyreneeen. Op een hoogte 
van 1600 m zag ik een waterval -beekje 
een steile helling af klateren en even la
ter glibberde er een Pyreneeenkikker 
tussen mijn vingers. Het was een vol
wassen mannetje van ruim vier em. 
Aile door Sen·a-Cobo opgesomde ei
genaardigheden van de soort waren bij 
het dier duidelijk aanwezig. Verder zoe
ken leverde nog een jong exemplaar op 
van Rana pyrenaica en een Pyreneeen
beeksalamander (Euproctus asper ). 
Daarna waren mijn Jedematen te koud 
om nog verder te kunnen zoeken. Even 
hogerop Jag verse sneeuw en het beek
water was ijzig. Het nieuwe kikkertje 
Jeeft in een keiharde biotoop, wellicht 
de belangrijkste oorzaak dat het zich zo 
lang voor de mens verborgen heeft we
ten te houden. 

RECENTLY DISCOVERED: 
RANA PYRENAICA 
Appearance, characteristics and habitat of the 
little Pyrenean frog recently found by Jordi 
Serra-Cobo in the Spanish part of the Western 
Pyrenees are concisely described. 
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Heilige krokodillen in Gambia 

Eddy Even 
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INLEIDING 
Nijlkrokodillen (Crocodylus niloticus) 
staan er om bekend dat ze soms mensen 
aanvallen en zelfs doden. Toch hebben 
ze, net als veel andere soorten krokodil
len, vaak een mystieke betekenis voor 
de bewoners van de gebieden waar ze 
voorkomen (GRZIMEK, 1973). 
Zo zijn in heel West-Afrika plekken te 
vinden waar zich zogenaamde ' heilige' 
krokodillen bevinden waar bepaalde ei
genschappen aan worden toegeschre
ven. Ook het kleinste land van Afrika, 
Gambia, heeft op drie plaatsen kroko
dillepoelen. De bekendste is die van 

De 'Cachikaly Crocodile Pool' in Bakau. Foto: E. Even 
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Bakau, gelegen dicht bij de hoofdstad 
Banjul en de plaats Serekunda. Ook de 
vele strandhotels liggen hier in de 
buurt, zodat deze plek een belangrijke 
attractie voor toeristen is geworden 
(GRUSCHWJTZ et al. , 199 1 ). 

KROKODILLEPOEL IN BAKAU 
De 'Cachikaly Crocodile Pool' ligt 
midden in een woonwijk . Het terrein is 
niet meer dan een hectare groot. In het 
midden ligt de poel; een soort ronde 
stadsvijver met een doorsnede van circa 
30 meter. De wal bestaat uit trapsgewijs 
opgestapelde stenen. Het hele waterop
pervlak is bedekt met een sponsach
tige drijfplant, Slakroos of Mosselplant 
(Pistia stratiotes). 
De entree bedraagt tien Dalas i (onge
veer twee gulden) voor toeriste n, maar 
is gratis voor Afrikanen. 
Wij bezochten de poet in december 
1994 en zagen toen zo' n dertig kroko
dillen rond de vijver li ggen. Een van de 
medewerkers liep met ons mee en gaf 
ondertussen informatie over de poel. 
Hij vertelde dar hier in totaal 70 dieren 
Ieven. Het bleek dat we gewoon langs 
en tussen de krokodillen door konden 
lopen. Het was zelfs mogelijk om ze 
aan te raken! Dit dan aan de staart, rug 
en achterpoten. Om de dieren over de 
kop te aaien was niet vertrouwd. 
Op sornmige stukken lagen meer dan 
tien dieren dicht bij e lkaar zonder dat er 
van onderl inge agressie veel te merken 
was. Een grote krokodil van meer dan 
drie mete r lang, lag aileen. Ylak er 
voor, in het water, zaten een aantal jon
gen van ongeveer 50 em lang. De kro
kodillen planten zich hier dus ook voort 
(en wei zonder dat mensen zich er mee 
bemoeien). Een medewerker vertelde 
dat het grote dier de vader(?) was en in 
actie zou komen als de jongen bedre igd 
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werden. Het was niet mogelijk deze 
'vader' aan te raken of er di cht bij te ko
me n. Het dier was ooit a! eens aile tenen 
van een van de voorpoten kwijtgeraakt 
door gevechten met andere krokodille n. 

(BIJ )GELOOF 
Afrikanen bezoeken deze plek om te 
bidden voor genezing van allerlei kwa
len, voornamelijk onvruchtbaarheid bij 
vrouwe n. We zagen vrouwen dan ook 
krokodillen voeren bij wijze van offer. 
Dit deden ze met stukken vis die gretig 
werden gegeten. Aile krokodillen zagen 
er goed doorvoed uit. 

De krokodillen kunnen zelfs worden aangcraakt. Foto: E. Even 
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De meeste bewoners van Gambia zijn 
moslim of christen, maar allen bezoe
ke n deze plaats om te bidden. Het ver
haal gaat dat een priester, lang geleden, 
hier begonnen is met het houden van 
enkele heilige krokodillen en dat door 
het gewoel in de modeler, en de steeds 
grater wordende populatie krokodillen, 
de vij ver is ontstaan. 
Achter de poe! is wat begroeiing van 
struike n en bomen. Er staat ook een 
grote plankworte lboom. Deze heeft ook 
een mystieke betekenis. Er wordt ge-

zegd dat hij door C hristoffel Columbus 
hier is geplant! 
De begroeiing wordt regelmatig be
zocht door Groene Meerkatten (Cerco
pithecus aethiops). We zagen ook een 
drietal Nijlvarane n (Varanus niloticus) 
die waarschijnlijk op zoek waren naar 
verlore n stukjes vis. Ye rder liepen er 
Kolonistenagamen (Agama agama) 
rond, zoals overal in Gambia. 
In het water van de vijver, tussen en op 
de Mosselplant, bevond zich een groot 
aantal Afrikaanse Tijgerkikkers (Dicro
glossus occipitalis). 

TAMM E KROKODILLEN 
Het meest fascinerende van de kroko
dillepoel is natuurlijk dat de dieren zo 
tam zijn. lk vermoed dat het komt door
dat ze dagelijks aangeraakt worden en 
er zo aan gewe nd zijn dat ze er niet 
meer op reageren. Ook de overbevol
king van de vijver kan meespe len. Dit 
zorgt er voor dat het natuurlijke gedrag 
(bijvoorbeeld het verdedigen van een 
territorium) verstoord wordt. 
Op de vraag hoe het mogelijk was dat 
de krokodi lien zonder gevaar konde n 
worden aangeraakt, werd door Afrika
nen elke keer hetzelfde, logische, ant
woord gegeven: 'Omdat ze heilig zijn! '. 

HOLY C ROC ODILES (CROCOD YLUS 
N!LOTICUS) IN GAMBIA 
As many as seventy Crocodylus niloticus I ive 
in a pond in the middle of residential areas of 
the town of Bakau near Serekunda. They ap
pear to be quite tame. In addition to being a 
touri st attrac ti on , the pond is visited by locals 
in the hope of relieving all kinds o f ailments, 
especially infe rtility in women. To enlist their 
help in this the animals are g iven offerings of 
fi sh. 
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Onderzoek naar biotoopvoorkeuren van 
de Aardbeikikker (Dendrobates pumilio) 
in Costa Rica 

INLEIDING 
De Aardbeikikker (Dendrobates pumi
lio) is, zoals menig andere pijlgifkikker, 
een populair en veel gehouden terra
riumdier. De kweekresultaten van deze 
soort steken echter schril af tegen die 
van andere soorten. Hoewel er af en toe 
positieve resultaten gemeld worden 
{BLANKENSTEIJN, 1986; SCHARREN
BERG, 1983), blijft bet tot nu toe bij in
cidenten. Het lijkt er dan ook nog lang 
niet op dat de liefhebberij zelf in de 
vraag naar deze soort zal kunnen voor
zien. De schamele resultaten worden 
vaak toegeschreven aan de bijzondere 
broedbiologie van deze kikkersoort 
(WEYGOLDT, 1980). Met verwante soor
ten met een zelfde broedzorg (D. his
trionicus, D. speciosus, D. lehmanni en 
D. granuliferus) worden namelijk ook 
nauwelijks successen geboekt. Wij stel
den ons de vraag of die resultaten echt 
aileen beperkt worden door deze broed
biologie, of dat we iets over bet hoofd 
zien bij de inrichting van bet terrarium. 
We besloten daarom onderzoek te doen 
naar biotopen van de Aardbeikikker en 
de daarin voorkomende aantallen kik
kers. 

ONDERZOEKSOPZET 
Door de tijd en de faciliteiten die ons ter 
beschikking stonden moest ons onder
zoek eenvoudig van opzet zijn. We ba
seerden de beschrijving van biotopen 
op gebiedjes van 10 bij 10 meter. Een 
dergelijk gebied noemden we een 
'plot'. Van elke plot maakten we een 
beschrijving op voorgedrukte formulie
ren. Daarmee legden we gegevens vast 
in een zevental groepen. 

We tekenden algemene gegevens op 
over plaats, hoogte en omgeving; da
tum, tijd en weersgesteldheid; tempera
tuur van Iucht en bodem; relatieve 
luchtvochtigheid; verstoring en afwij
king van de omgeving; belichting; aan
wezigheid van andere amfibieen en rep
tielen in dezelfde plot. 
De tweede groep gegevens betrof de 
boomlaag. Daarvan registreerden we de 
hoogte van de onderkant van de eerste 
kroonlaag, welk percentage van de he
mel door de kroonlaag werd afge
schermd en de aanwezigheid van plank
wortels. 
Daarnaast registreerden we hoeveel 
procent van de plot met struiken was 
bedekt, wat de hoogte daarvan was en 
welke soorten er werden aangetroffen. 
Een vierde groep gegevens ging over de 
kruidlaag. Ook daarvan noteerden we 
welk percentage van de plot daarmee 
was bedekt, hoe hoog de kruidlaag was 
en welke soorten werden aangetroffen. 
Het voorkomen van epifyten en planten 
waarin de kikkers hun larven zouden 
kunnen afzetten noteerden we even
eens. 
Van de bodem registreerden we de 
grondsoort, de mosbedekking en de 
vochtigheid; de aanwezigheid van wor
tels, takken, holen of andere interessan
te objecten. Van de bladlaag de dikte en 
de gemiddelde grootte van bet dode 
blad. Daarnaast keken we ook of de bo
dem vlak, hellend of geaccidenteerd 
was. De laatste groep gegevens had be
trekking op de aanwezigheid van stro
mend en stilstaand water. Daarvan heb
ben we zo mogelijk de temperatuur en 
andere waarden gemeten. 

Lacerta 54(2) 



Lacerta 54(2) 

De plots zetten we uit met behulp van 
een stuk touw, waarin op elke meter een 
knoopje en elke vijf meter een rood lin
tje was aangebraeht. We probeerden 
aile Aardbeikikkers in de plot te tellen 
door met z' n tweeen of drieen naast el
kaar de hele plot systematiseh af te 
struinen. Daarbij inspeeteerden we de 
totale bladlaag op de bosbodem, de 
struiken en de boomstammen van de 
plot. De keuze van de plaats waar we 
een plot uitzetten maakten we doelbe
wust. We wilden geen tijd verspillen 
aan het opmeten van plots waarvan van 
tevoren duidelijk was dat er geen kik
kers zaten. We zetten de plots daarom 
aileen daar uit, waar we een 
Aardbeikikker hoorden of zagen. Toeh 
wilden we ook plots maken waar we 
geen Aardbeikikkers vonden, maar 
waar ze wei te verwaehten zouden zijn. 
Uit eerdere waarnemingen bleek, dat de 
Aardbeikikker vaak samen voorkwam 
met Norops humilis. We besloten daar
om ook plots op te nemen als we deze 
anolis vonden, er van uitgaande dat een 
dergelijke omgeving in principe ook ge
sehikt zou kunnen zijn voor de 
Aardbeikikker. Ook wilden we onder
zoeken in hoeverre de Aardbeikikker 
voorkomt in verstoorde omgevingen 
zoals plantages en weiden. Oat wilden 
we vergelijken met de situatie in niet
verstoorde biotopen: het primaire bos. 
We hebben daarom her en der in het 
verspreidingsgebied naar Aardbeikik
kers gezoeht. 

RESULT A TEN 
Het uitzetten en bewerken van de plots 
nam soms behoorlijk wat tijd in beslag, 
waardoor we er uiteindelijk sleehts elf 
hebben kunnen maken. In de tabel staan 
de hoofdlij nen van onze waarnemingen 
samengevat. Details van de plots zijn 
hieronder verder uitgewerkt. 
Plot 1 lag in een rest lintbos langs een 
rivier, op minder dan honderd meter 

van de hoofdweg van San Jose naar 
Puerto Limon. De kroonlaag beseha
duwde er bijna de hele bodem. Er ston
den hoofdzakelijk kleine boompjes met 
stammen van minder dan l 0 em door
snede. De kruidlaag bestond uit zaailin
gen en Episcia. Er groeide een enkele 
Philodendron. De bodem was bedekt 
met een enkele laag kletsnatte bladeren 
van ongeveer l 0 em lengte. In en op de 
bodem waren er holen, wortels en afge
vallen takken. We vonden in deze plot 
drie Aardbeikikkers, waarvan er twee 
kennelijk een koppel vormden. Tevens 
vonden we er Norops humilis. 
De tweede plot lag aan de rand van een 
bosrestant langs een rivier bij Guapiles. 
In de plot stonden drie lage, maar dikke 
bomen met plankwortels en op de tak
ken epifyten. De bodem was bijna ge
heel besehaduwd. Er waren nauwelijks 
kruiden en geen struiken. De bladlaag 
was enkele lagen dik en de gemiddelde 
bladgrootte was I 0 em. In deze plot 
vonden we 14 Aardbeikikkers. 
Plot 3 bevond zieh op een tiental meters 
van plot 2. Hier was sprake van een 
stukje seeundair bos, met veel dunne 
bomen en lage struiken. Op de bodem 
lag een laag bladeren. De besehadu
wing was bijna 100%. We vonden geen 
Aardbeikikkers. 
De vierde plot was een weide in de om
geving van Siquirres met enkele solitai
re bomen. Op die bomen groeiden een 
paar Philodendron-aehtige planten en 
een enkele bromelia. De bodem was ge
heel begroeid met het grasaehtige 
Oplismelis. Er stonden twee tamelijk 
dikke bomen. Aan de voet daarvan von
den we in totaal vier Aardbeikikkers. 
Behalve Aardbeikikkers vonden we 
rond de voet van deze bomen ook 
Dendrobates auratus en Gonatodes al
bigularis. De bomen hadden geen eehte 
plankwortels, hoewel de wortels be
hoorlijk dik waren. De stammen waren 
gedeeltelijk overwoekerd door de wor-
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te ls van hogerop groeiende Philoden
dron en Monstera. We vonden in de 
omgeving van deze plot in een kuil met 
rolkeien ook Aardbeikikkers, waaron
der een vrouwtje met larve (zie foro in 
VAN WIJNGAARDEN, 199 1' p.76). 
Plot 5 was een diehtbegroeide rand van 
een bergweggetje. De bodem van deze 
plot was geheel besehaduwd door 
Heliconia en bananeplanten. Daartus
sen groeiden nog een paar kruiden en 
zaailingen. De bodem was verder drijf
nat. Tussen de rottende bladeren van 
een oude bananeplant vonden we 
sleehts een Aardbeikikker. De bladok
sels van bananeplanten en Heliconia 
vormden de mogelijke larve-afzetplaat
sen. 
Plot 6 was een eaeaoplantage bij 
Bristol. De !age kronen van de eaeao
struiken zorgen voor een bijna totale 

besehaduwing van de bodem. Er was 
verder geen ondergroei. Stilstaand wa
ter hebben we er niet gevonden; ook 
niet in bladoksels. Op de bodem lag een 
enkele laag ongeveer 15 em lange eaea
obladeren. We vonden drie Aardbei
kikkers, twee Dendrobates auratus en 
een Norops limifrons. 
Plot 7 lag in het primaire bos van her 
nationale park Hitoy Cerere. Her betrof 
een niet steile he lling waar kennelijk 
eerder een gat in het bladerdak was ont
staan. Er groeiden in deze plot vele 
smalle boompjes met stammen tot I 0 
em doorsnede. De kroonlaag beseha
duwde ongeveer 75% van de bodem. Er 
was een struiklaag van tot 3 m hoge jon
ge bomen, Heliconia en hoog opgroei
ende Dieffenbachia en een soort kruid
laag van laag gebleven Diejfenbachia. 
Er groeiden nauwelijks epifyten. De 
bodem was bedekt met een enke le laag 
van I 0 tot 20 em grore bladeren. Op de 
bodem waren er dode rakken, wmte ls 
en holen. De bodem was nat. In de he lft 
van deze plot vonden we op de bosbo
dem vier Aardbeikikkers, waaronder 
twee juvenie len. Op een afgebroken tak 
vonden we een kikker. Behalve 
Aardbeikikkers vonden we ook Norops 
humilis, N. limifrons en Bothrops asper. 
Omdat de laatste, een als agressief be
kend staande gifslang, zieh in het twee
de dee! van de plot verstopte, hebben 
we het onderzoek in deze plot voortij
dig afgebroken. 
Plot 8 lag in het primaire bos van Hitoy 
Cerere. Er stonden vier bomen met 
Stammen van 20 em doorsnede, een met 
een stam van 50 em en een met een 
stam van I 00 em doorsnede. Een boom 
had plankwortels. De kroonlaag be
sehaduwde bijna de gehele bodem. 
Verder groeide er een enke le struik. 
Meer dan de helft van de bodem was 
begroeid met Dieffenbachia. Er groei
den geen bromelia's of epifytisehe 
Araeeeen. De klei'ige bodem was be-
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dekt met een enkele laag bladeren van 
rond de 15 em lengte. Op de bodem la
gen dode takken, er waren wortels en 
holen. Behalve Aardbeikikkers vonden 
we er Colostethus nubicola en Norops 
humilis. We vonden negen Aardbeikik
kers. Vijf op de bosbodem, een koppel 
op de voet van een boom en twee ande
re op 30 en 150 em hoogte in de boom. 
Plot 9 lag in een stuk primair bos in het 
nationale park Hitoy Cerere. Daarin 
stonden een dikke boom van een meter 
doorsnede, een iets minder dikke van 
een halve meter doorsnede en vijf nog 
dunnere boompjes. Aile bomen hadden 
plankwortels. We troffen er enkele 
Philodendron-aehtige planten aan maar 
geen bromelia's. De kroonlaag bedekte 
bijna de hele hemel. Meer dan de helft 
van de bodem was bedekt door struiken. 
Er lag een dunne laag tot 20 em grate 
bladeren op de bodem. We zagen hier in 
totaal 14 Aardbeikikkertjes. Drie zagen 
we op de bosbodem, de meeste andere 
op het onderste stuk stam en de plank
wortels van de bomen. Onder die veer
lien waren er twee juvenielen. Verder 
zat in deze plot nog een Colostetlws mt
bicola. 
Plot I 0 lag in het primaire bos van 
Hitoy Cerere. Het was een veldje 
Die.ffenbachia op een donkere plaats. 
Toen we de plot opnamen regende het 
flink. De beschaduwing was bijna 
100%. De bodem was dicht bezet met 
Die.flenbachia en er waren geen plank
wortels, wei takkenhopen, holen en 
kleine palmpjes. We vonden twee 
Aardbeikikkers. Een bevond zich onder 
de wortels van een Die.ffenbachia. de 
andere op de steltwortels van een palm
pje. 
Plot II was een stuk secundair bos tus
sen eaeaoplantages bij Rfo Hondo. 
Ondanks dat de kroonlaag bijna geheel 
gesloten was, groeide er een dichte 
struik- en kruidlaag van kleine struik
jes, Heliconia en vooral veel varens. 

Epifyten waren aileen hoog in de bo
men aanwezig. Er stonden vijf bomen 
van ongeveer 30 em doorsnede die geen 
plankwortels hadden. We vonden een 
Aardbeikikker op de bodem. 
Samenvattend kunnen we zeggen dat 
we Dendrobates pumilio vonden in zo
wel niet-verstoorde biotopen als in door 
de mens bei'nvloede omgevingen. Over 
het algemeen waren de vindplaatsen 
sterk besehaduwd door allerlei typen 
bomen en/of struweel. Het aantal mo
gelijke larve-afzetplaatsen was in de 
niet-verstoorde plots niet hoger dan in 
de verstoorde. Aardbeikikkers werden 
niet gevonden als er duidelijk geen af
zetmogelijkheden in de buurt waren, 
zoals bijvoorbeeld in plot 3. Als er geen 
bromelia's waren, werden vermoedelijk 
andere planten die waterreservoirtjes 
hadden als afzetplaatsen gebruikt. 
De bodembegroei'ing in de biotoop van 
Aardbeikikkers kan van zeer dicht stru
weel tot open grasland zijn. De dieren 
werden eehter wei vaak in groepjes 
rond bomen gevonden. Vooral bij 
plankwortelbomen zijn relatief grote 
aantallen te vinden. D. pumilio komt 
ook voor op plaatsen die volledig gei'so
leerd liggen van niet-verstoord bos. De 
dichtheden in verstoorde gebieden lij
ken over het algemeen iets lager te lig
gen dan die in het primaire bos, maar 
kunnen die diehtheden in sommige ge
vallen wei evenaren. 

OVERIGE WAARNEMINGEN 
Op zoek naar kikkers in het veld zie je 
vee) meer dan je op een formulier kwijt 
kunt. Zo vie len ons • s ochtends. gedu
rende droge perioden, vooral mannetjes 
op. Die waren dan aan het roepen. Oat 
deden ze meestal v:maf een plaats van 
waaruit ze min of meer een overzicht 
over hun gebied hadden. In de middag, 
wanneer het meestal regende, zagen we 
vooral vrouwtjes die over de bosbodem 
scharrelden. Wanneer we twee dieren 
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dicht bij elkaar aantroffen, was het 
meestal een koppeltje. Oat had zich dan 
rond een grote Dieffenbachia of in een 
'taartpunt' tussen plankwortels geves
tigd. We veronderstelden dat zo'n paar
tje in zo'n 'territorium' ook larven zou 
hebben. Maar waar we een paartje in 

een grote Dieffenbachia aantroffen, 
vonden we pas larven in een zelfde 
soort plant bijna een meter verderop. In 
een bladoksel troffen we daar een larve 
aan. Het volume van het water was niet 
meer dan 2,5 ml. We maten daarin een 
pH van 7-7,5. Nitraat was niet aantoon-

Biotoopkenmerken van onderzoehte plots en het aantal Dendrobates pumilio in de plots. 

plot- biotoop karakteristiek karakteristiek vermoedelijke aantal 
nummer boomgroei bodembegroeiing afzetplaatsen kikkers 

aantal vorm 

NIET-VERSTOQRDE BIQTQOP 

7 primair dunne bomen diehte struik- X bladoksels 8 
bos ~ IOem en kruidlaag Die.ffenbachia 

en Heliconia 

8 primair ~ 20-100 em enkele struiken X bladoksels 9 
bos grootste met en Die.ffenbachia Die.ffenbachia 

plankwortels 

9 primair ~ 20-100 em struiken XX bladoksels 14 
bos met plankwortels Philodendron 

10 primair buiten plot Die.ffenbachia XX bladoksels 2 
bos staande bomen veldje Die.ffenbachia 

VERSTOORDE BIOTOOP 

I open dunne bomen open vnl. kruiden X bladoksels 3 
lintbos ~ IOem en zaailingen Philodendron 

2 schaduw 3 solitaire grote vnl. gras XXX bladoksels 14 
bomen bomen met hier en daar epifyten 

plankwortels kruiden vnl. bromelia' s 

3 jong bos veel dunne enkele iele geen 0 
stammetjes struiken 
~5 em verder bladlaag 

4 bomen grote bomen gras XX bladoksels 4 
in weide Philodendron 

en bromelia' s 

5 struweel geen bomen dieht struweel XX bladoksels 
wegberm bananeplanten bananeplant 

en Heliconia en Heliconia 

6 cacao- enkele bladlaag X cacaodoppen 2 of3 
plantage cacaobomen 

II seeundair enkele hoge dichte struik- XX bladoksels 
bos bomen ~ 30cm en kruidlaag epifyten en 

Heliconia 

Kwalitatieve schaalloopt van weinig (x) tot veel (xxx). 
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Dendrobares pwnilio. een vrouwtje met larve. uit de o mgeving van 
plo t 4 . Foto: Peter Mudde 

baar. In een andere waterbevattende 
bladoksel, zonder kikkervisjes, hebben 
we ook een aantal pH-metingen ge
daan. Daarin schommelde de pH rond 
de 6-6,5. 
B ij verder zoe ken vonde n we nog een 
larve in een bladoksel van een 
Dieffenbachia. De bladoksel bevatte 
echter nog nauwelijks water, de larve 
lag s lechts in een poeltje van met water 
verzadigde detritus. 
Op een enke le uitzondering na zagen we 
de Aardbeikikkertjes op de onderste hal
ve meter van stammen en takken e n op 
bodem. We hebben van een groot aantal 
kikkers de eerste vindplaats - de plaats 
waar het beest zat a ls we het voor het 
eerst zagen - nauwkeurig omschreven, 
maar door een de fect aan de dictafoon 
waarin we dat inspraken zijn die gege
vens helaas erg onvolledig gebleven. 
Ondanks dit euvel is onze algeme ne in
druk dat de voet van bomen, de bosbo
dem en takkenhopen de meest voorko
mende eerste vindplaatsen waren. 

Een Diejfenbacilia in de omgeving van plot 10, waarin een paartje Dendrobales pumilio 
woonde. Foto: Peter Mudde 
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DISCUSS IE 
De Aardbeikikker lijkt een van de 
meest algemene kikkers van Costa Rica 
te zijn. Tekenend is misschien de reac
tie van de Costaricaanse herpetoloog 
Frederico Bolanos op onze vraag wat 
een goed gebied zou zijn om 
Aardbeikikkers te bestuderen: een ve
gend gebaar over de kaart, waarmee hij 
het hele Atlantische laagland van Costa 
Rica aangaf. Binnen dat gebied zijn de 
kikkertjes op de meest uiteenlopende 
plaatsen te vinden. Ze zijn zeker niet 
gebonden aan primair bos. Uit onze 
waarnemingen blijken geen duidelijke 
speciale voorkeuren, anders dan dat een 
biotoop goed vochtig en behoorlijk be
schaduwd moet zijn. 
Het aantal kikkers per plot lijkt afhan
kelijk te zijn van de gevarieerdheid van 
de bodem. De rijkste plots waren steeds 
die met plankwortels. Deze verdelen 
een stuk bodem als het ware in 'taart
punten'. Ons vermoeden was dat larve
afzetplaatsen in de vorm van kleine wa
tertjes in de bladoksels van allerlei 
planten als Dieffenbachia, Heliconia en 
bromelia's een belangrijke factor vorm
den voor de dichtheid waarin we 
Aardbeikikkers aantroffen. Daarbij 
hoopten we te vinden dat plots met wei
nig larve-afzetplaatsen weinig kikkers 
bevatten en plots met veel afzetplaatsen 
veel kikkers. Uit onze waarnemingen 
bleek die relatie minder duidelijk te 
zijn. In sommige plots was het ons een 
raadsel waar de kikkers hun larven 
moesten Iaten. In vrij veel plots vonden 
we Dieffenbachia's, maar dat is een ta
melijk algemene bosplant. Niettemin 
hebben we kunnen vaststellen dat 
Aardbeikikkers deze gebruikten als lar
ve-afzetplaats. 
We kunnen voorzichtig concluderen dat 
terraria, zoals die gewoonlijk door gif
kikkerliefhebbers worden ingericht, in 
principe toereikend moeten zijn voor 
de voortplanting van Aardbeikikkers. 

Verschillen tussen de meeste van deze 
terraria en de natuurlijke situatie zijn 
wei dat de terraria in het algemeen veel 
dichter begroeid zijn en meer Iicht ont
vangen dan de plaatsen waar we in de 
natuur Aardbeikikkers gevonden heb
ben. 

DANKWOORD 
Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van de Stichting Bevorde
ring Herpetologie. 

HABITAT PREFERENCE OF STRA WBER
RY FROGS (DENDROBATES PUM/L/0) IN 
COSTA RICA 
Strawberry frogs are frequently kept in viva
ria. However, they only rarely reproduce in 
captivity. This investigation examines 
whether habitat plays a role in reproductive 
success. In Costa Rica samples were taken 
from eleven plots of I 00 m2. The plots were 
established out in primary and secondary rain
forest, plantations, and a pasture. In each plot 
various biotic and abiotic factors were noted, 
such as shade, temperature, structure and pos
sible tadpole deposition sites. Plots containing 
trees with buttresses had most frogs (up to 14 
counted). No other factor was found on which 
the density of frogs depended. All frogs were 
found in shady, moist surroundings, they were 
on or just a few feet above the forest floor. In 
the morning the males were most frequently 
found on elevated calling sites. In the after
noon, when it usually rained, the females 
seemed more abundant. They were found on 
the forest floor. 
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Borneose Bergagamen (Phoxophrys) 
van Mount Kinabalu 

INLEIDING 
Van de kleine Bergagamen uit het genus 
Plwxopluys Hubrecht, 1881 zijn tot nu 
toe slechts een paar exemplaren be
kend. De dieren komen voor op de 
lndonesische eilanden Sumatra en 
Borneo. Over hun verspreiding, ecolo
gie en biologie is nauwelijks iets be
kend. Met mijn waamemingen wil ik 
een kleine bijdrage leveren aan de ken
nis over deze groep. 

SYSTEMATIEK 
De Bomeose Bergagamen Phoxoplu:vs 
zijn nauw verwant met het Zuidoost
aziatische genus Japalura Gray, 1853, 
de Aziatische Bergagamen. Volgens 
HUBRECHT ( 1881) onderscheiden verte
genwoordigers van het genus Plwxo
phi)'S zich van die van Japalura door 
het bezit van grote, knobbelachtige 
schubben op de tlanken en door het ont
breken van een rugkam. Intussen zijn 
echter soorten Japalura bekend die 
geen of slechts een zwak ontwikkelde 
rugkam bezitten (bijvoorbeeld Japalura 
.'JJlendida). INGER ( 1960) somt vier aan
vullende verschillen op en ik noem ze 
hier kort. De supraciliaire schildjes (de 
korrelschildjes boven het oog) liggen 
bij Phoxoplli)'S naast elkaar en overlap
pen hooguit een klein beetje, terwijl bij 
Japalura elk supraciliair schildje het 
volgende minstens voor eenderde over
lapt. De kop is bij Phoxopluys relatief 
kort en gedrongen gebouwd; bij 
Japalura is die wat langwerpig en afge
plat. Het rostrate (snuitpuntschild) is bij 
Phoxophrys (wanneer het al te onder
kennen valt!) maximaal tweemaal zo 
breed als hoog; bij Japalura is het ros
trate drie- tot viermaal zo breed als 
hoog en is het goed te herkennen omdat 

Van boven naar onder: koppen van een 
vrouwtje Plwxophrys homeensis, een manne
tje Plwxoplu:rs ceplwlum en een mannetje 
Phoxophrys nigrilabris. Naar: INGER, 1960. 

het vrijwel de gehele snuitpunt bedekt. 
De staartbasis is bij de mannetjes van 
Phoxophrys dmdelijk verdikt, van bo
ven afgevlakt en bezit op de overgang 
naar de staartzijden vergrote, driehoeki
ge gekielde schubben. Bij Japalura is 
de staartbasis bij de mannetjes zijde-
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Een volwassen mannetje Phoxophrys cepha/umo Foto: M 0 Schroth 

Een jonge Phoxopluys bom eensis 0 Foto: Ro Malkmus 
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De onder£ijde van het volwassen mannetje Plwxopluy.1· cephalum. Foto: M. Schroth 

lings afgeplat, in doorsnede ovaal van 
vorm en van boven niet afgevlakt. 
Overigens lijkt Japalura een verzamel
genus te z ij n. In een dergelijke groep 
bevinde n zich soorte n die weliswaar de 
kenmerken van het genus bezitten, 
maar daar misschien toch niet in thuis 
horen. Dit komt voor een gedeelte om
dat de tot nu toe 24 beschreven soorte n 
voor een ·deel lastig uit e lkaar te hou
denzij n (MANTHEY & SCHUSTER, 1992). 
INGER ( 1960) onderscheidde in een stu
die over het geslacht Phoxopluys, waar
in ook een determinatietabel te vinde n 
is, vij f soorten. Het zijn P. borneensis 
Inger, 1960; P. cephalum (Mocquard, 
1890); P. nigrilabris (Peters, 1864); P. 
spiniceps (Smith, 1925) en P. tubercu
lata (Hubrecht, 188 1 ). Met uitzonde
ring van de op West-Sumatra levende P. 
tuberculata, vinde n we de soorten op 
Borneo, twee daarvan in de bergregen
wouden van Mt. Kinabalu. 
Mijn medereizigers en ik hadden het 
geluk beide soorten te vinden (zie ook 
MALKMUS. in druk). 

PHOXOPHRYS BORNEENSIS 
Na Forse regenbuien ontdekte ik tijdens 
nachte lijke strooptochten tussen acht en 
negen uur in het primaire woud (in di t 
gebied vooral gekarakteriseerd door 
Fagaceae - be ukachtigen) op de wanden 
van de Li wagokloof twee jongen van P. 
born.eensis. Oat was half augustus 
1994. De Liwagokloof lig t op de zuid
tlank van Mt. J(jnabalu. De vindplaats 
lag 1450- 1500 m boven zeeniveau en de 
temperatuur bedroeg l9°C. Een jong 
zat op een varenblad, het andere hing 
aan wat spinnedraadjes onder een takje 
van de wolfsklauwachtige Selaginella. 
Waarschijnlij k waren de hagedissen uit 
de bomen gevallen door de harde wind 
en de neerslag. 
Tot nu toe zijn maar een paar volwassen 
exemplaren gemeld van Borneo: uit de 
omgeving van de Trusan n v1er 
(Sarawak) en van Bundu Tuhan op Mt. 
Kinabalu (ca. 1500 m). De maten van 
het grootste mannetje van Bundu Tuhan 
zijn (kop-romp- + staartlengte) 66+ I 04 
mm, van het grootste vrouwtje van 
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Dier I Dier 2 

Kop-romplengte 29mm 33 mm 

Staartlengte 42,8 mm 5 1,9 mm 

Aantal subcaudalia 79 66 
(schubben onder de staart) 

Aantal schubben 20 17 
onder de vierde vinger 

Aantal schubben 28 25 
onder de vierde teen 

Tabel: Enige gegevens van de jonge P. bom eensis. 

68 

Sarawak 6 1 +90 mm (INGER, 1960). 
Voorzover ik weet zijn de nu hier ver
melde maten van de jongen (zie tabel), 
en de kleurenatbeeldingen, de eerste 
gegevens die ooit over j onge Borneose 
Bergagamen gepubliceerd zijn. 
P. bom eensis bezit slechts een doorlo
pende rij schildjes om de onderrand van 
het oog (de zgn. infraorbitaal schild
jes), P. cephalum vertoont er twee. P. 
bomeensis heeft vercler I 1- I 2 vergrote 
en gekie lde schubben op de zijkant van 

Een volwassen mannetje Phoxophrys cephalttm. 

het voorste derde dee! van de staart, ter
wij l P. cephalum er 6-7 gladde heeft. 
Overigens komen de twee soorten sterk 
overeen. 

PHOXOPHRYS CEPHALUM 
BouLENGER ( 189 1) en MOCQUARD 
( 1892) veronderstelden dat P. cephalum 
en P. nigrilabris twee namen voor de
zelfde soort waren. DE Roou (1915) 
was het met deze opvatting eens. INGER 
( 1960) toonde nochtans aan dat be ide 
vorme n echte somten vertegenwoordi
gen. De melding van P. nigrilabris van 
Mt. Kinabalu (' Kamborangho', 7200 
voet) door SMITH ( 193 1) d ie ook geen 
onderscheid tussen beide somten maak
te, hee ft daarom waarschijnlijk veeleer 
betrekking op P. cephalwn dan op P. ni
grilabris waarvan bekend is dat het een 
bewoner van het laaglandregenwoud is 
(INGER, 1960; MANTHEY & SCHUSTER, 
1992). Indien de exemplaren van SMITH 
( 193 1) bij nader onderzoek toch P. ni
grilabris z ijn , dan zouden van Mt. 
Kinabalu maar liefst drie Bergagamen 
van het genus Phoxophrys bekend 

Foto: M. Schroth 
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zijn (TAN, 1993; MALKMUS, 1994). 
P. cephalum en P. nigrilabris verschil
len slechts in details. Zo is het schub
benkleed van de laatste 'iets stekeliger' 
(INGER, 1960) en vertoont de staarton
derzijde van P. cephalum slechts twee 
rijen vergrote, gladde tot zwak gekielde 
schubben, terwijl die van P. nigrilabris 
vier rijen sterk gekielde schubben telt. 
Een van mijn begeleiders ontdekte in 
het woud van beukachtigen in wat 
struikjes op een open plek, die door een 
grondverschuiving langs een helling 
was ontstaan, een volwassen mannetje 
P. cephalum. Dit was om elf uur 's och
tends langs het bovenste deel van de 
Liwagotrail, op een hoogte van onge
veer 1750 m. Het dier mat 84+ 129 mm, 
het bezat 14 bovenlipschildjes (suprala
bialia), 21 schubjes onder de vierde vin
ger en 68 schubben onder de staart 
(subcaudalia). Als kop-romplengten 
van mannetjes uit Bundu Tuhan, Mt. 
Kinabalu, gaf INGER ( 1960) 59-84 mm 
op, voor de vrouwtjes 59-74 mm. Een 
andere vindplaats is Mesilau (TAN, 
1993). 
Op Mt. Kinabalu komen de beide soor
ten P. borneensis en P. cephalum dus te
zamen voor. 
De hagedis bleek een dankbaar fotomo
del omdat hij na vangst in een merk
waardige verstarring verviel. Ruim der
tig minuten lang bleef het dier met 
halfgeopende bek en een wat uitge
stulpte tong op een takje zitten. 
Onderwijl kon men ermee doen wat 
men wilde zonder dat de kleine agame 
vluchtpogingen ondernam. 
In de bomen rondom deze vindplaats in 
de bergen (1400-1800 m) vonden we 
naast de Bergagamen, de Prachtagame 
Bronchocela cristatella, de gekko's 
Gonydactylus baluensis en Gonydac
tylus matsuii, en de Bamboe-adders 
Trimeresurus popeorum sabahi en 
Trimeresurus sumatranus malcolmi. De 
gekko's Ieven echter wat lager in de bo-

men dan de Bergagamen, zo tussen de 
een en vier meter en zijn 's nachts ac
tief, zodat ze elkaar waarschijnlijk niet 
zo vaak zullen tegenkomen. 

PHOXOPHRYS ON MT. KINABALU 
The little-known agamid genus Phoxophr.vs 
Hubrecht is presumed to be closely related to 
the southeast Asian genus Japa/ura Gray. 
Five species of the arboreal Plwxophrys are 
found on Sumatra and Borneo. Two species 
live in the forests on Mt. Kinabalu (northern 
Borneo): P. bomeensis and P. cepha/um. The 
occurrence of a third species (P. nigrilabris) is 
uncertain. The differences between the species 
are described. Photographs of an adult P. ce
phalum male and a young P. borneensis are 
published for the first time. The lizards occur 
sympatrically with Bronc/wee/a cristatel/a, 
Gon.vdactylus bafuensis, Gonydactylus mat
suii, Trimeresurus popeorum :wbahi and 
Trimeresurus sumatranus malcolmi on Mt. 
Kinabalu. 
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De Afrikaanse moerasschildpad, 
Pelomedusa subrufa, in het terrarium 

PELOMEDUSIDAE 
Het geslacht Pelomedusa behoort tot de 
langnekken (familie Pelomedusidae), 
die samen met de slangehalsschildpad
den (familie Chelidae) tot de onderorde 
der halswenders (Pleurodira) behoort. 
In tegenstelling tot de halsbergers 
(Cryptodira) bezitten halswenders hals
wervels waarvan de dwarsuitsteeksels 
sterk zijn ontwikkeld. Ze kunnen hun 
nek niet recht naar achteren onder het 
rugschild terugtrekken, zoals halsber
gers dat doen, maar ze leggen hem, 
door een S-vormige kromming van de 
hals, zijwaarts in de voorste opening 
van het pantser. Bij halswenders ver
groeit het bekken met het benige buik
pantser, terwijl het buikschild uit der
tien hoornplaten bestaat. Tussen de 
beide keelschilden (gularia) bevindt 
zich n6g een schild (intergulare), waar
aan de dieren ook van de halsbergers 
kunnen worden onderscheiden. In te
genstelling tot de slangehalsschildpad
den (uitgezonderd bet geslacht Elseya), 
bezitten langnekken nooit een nek
schild (nuchale of cervicale). 

GEURKLIEREN 
Het zijdelings opbergen van de kop en 
hals kan als primitief worden aange
merkt en maakt bet dier vrij kwetsbaar. 
Misschien dat halswenders daarom zijn 
uitgerust met een extra verdedigings
systeem, dat bestaat uit geurklieren die 
aan de basis van de poten liggen en 
hoogstwaarschijnlijk dienen om bela
gers af te schrikken. Overigens maken 
noch mijn volwassen dieren, noch mijn 
nakweek gebruik van dit 'chemische' 
wapen, dit in tegenstelling tot bijvoor
beeld Chelus fimbriatus (Matamata), 
Platemys platycephala (Deukschild-

pad) en van de halsbergers o.a. Kino
sternon odoratum (Muskusschildpad) 
en Platysternon megacephalum (Chi
nese Grootkopschildpad). 

UITERLIJK EN VERSPREIDING 
Het rugschild van Pelomedusa subrufa 
is plat en dofbruin gekleurd. Het buik
schild is geelachtig gekleurd met ondui
delijke donkere vlekken. De bovenkant 
van de kop en ledematen zijn grijsach
tig van kleur, terwijl de onderkant vuil
wit is gekleurd. Op de kop bevinden 
zich grote schubben. Het driehoekige 
trommelvlies tekent zich zeer duidelijk 
af. De lengte van bet rugschild bedraagt 
ongeveer 17 em, hoewel in Zuid-Afrika 
ooit een mannelijk exemplaar van rond 
de 32 em werd gevonden (PRITCHARD, 
1979). Het buikschild bevat geen schar
nier zoals bij de, ook in Afrika voorko
mende, Pelusios-soorten. Zowel de 
voor- als achterpoten bezitten vijf na
gels. Er worden geografische variaties 
binnen de soort gemeld. Mogelijk be
staan er drie ondersoorten (ERNST & 
BARBOUR, 1989). In het noordelijk
ste deel van bet verspreidingsgebied 
(Eritrea) komt een vorm voor waarbij 
de pectorale schilden (borstschilden) 
zijn gescheiden: P. subrufa olivacea 
(PRITCHARD, 1979). De ondersoort P. 
subrufa nigra leeft in delen van Zuid
Afrika en in de rest van bet versprei
dingsgebied treft men de nominaatvorm 
P. s. subrufa aan. Bezuiden de Sahara 
komt P. subrufa vrijwel in elk Afri
kaans land voor, inclusief Madagascar. 
Ook van bet Arabische schiereiland 
zijn waarnemingen bekend (OBST & 
WRANIK, 1987). Het dier is semi-aqua
tiel en bewoont praktisch elk gebied 
waar water in de buurt is. In gebieden 
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Yolwassen Pe/omedu.1·a suhrufa. Langnekken (familic Pelomedusidae) zijn uit wend ig van s langehalsschilclpaclden (fa
milie Cheliclae) te onderscheiclen door het ontbreken van een nekschild (nuchale). Foto : Jclle Hofstra 
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waar het water na verloop van tijd ver
dampt, schijnt het dier een zomerslaap 
te houden. H OOGMOED ( 1980) vond de 
schildpadden o.a. in Ghana in bijvoor
beeld ondergelopen karresporen, in on
diepe poeltjes op de savanne en in die
pere sloten. Op a! deze plaatsen kon de 
temperatuur van het water overdag op
lopen tot 30°C, maar 's avonds snel 
weer afkoelen. In Angola, maar ver
moedelijk in meer Afrikaanse Ianden, 
wordt P. subrufa gegeten. H AGEDOORN 

( 1985) vond talloze gedroogde dieren, 
tezamen met o.a. rijen gedroogde ka
meleons op de Voodoo-markt in Lome, 
de hoofdstad van Togo (West-Afrika), 
die te koop werden aangeboden als 
vruchtbaarheids- en potentieverhogend 
middel (afrodisiacum). 

ROVERS 
P. subrufa is carnivoor en heeft een 
slechte naam omdat ze, vaak in groe
pen, grotere dieren aanvallen en ver
scheuren (ERNST & B ARBOUR, 1989). 
Watervogels worden aan een poot onder 
water getrokken, verdrinken en worden 
opgepeuzeld. Wat betreft dit laatste ge
drag kan ik het volgende melden. 
Gedurende de zomermaanden worden -
uitgezonderd vrouwtjes die e ieren af 
kunnen zetten- al mijn schildpadden in 
een buitenterrarium gehouden. Dit bui
tenterrarium bestaat uit een landgedeel
te met een waterbekken met daarin en
kele keien die boven water ui t steken. 
Op warme dagen komen mijn duiven 
hier regelmatig om vanaf de keien te ba
den of om hun dorst te lessen. AI enke-
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le keren heb ik een duif uit de bek van 
een P subrufa moeten bevrijden. Het 
arme dier wordt bij de snavel gegrepen 
en het water ingesleurd. Zelfs als de 
schildpad uit het water wordt getild laat 
hij de prooi niet meer los. Met een 
schroevedraaier of iets dergelijks moet 
de schildpaddebek dan worden 'open
gebroken ' om de duif uit de benarde po
sitie te bevrijden. De maat was vol toen 
een duif in het water dreef, waarvan de 
kop reeds van de romp was gescheiden. 
Sindsdien hebben de Pelomedusa's 
' huisarrest' en worden niet meer in het 
buitenterrarium gehouden. 

PARING EN EI-AFZETIING 
Pelomedusa heeft bij de paring een een
voudig voorspel. Na een achtervolging 
met uitgestoken nek wordt het vrouwtje 
besprongen en stevig met de vier poten 
en het uiterste puntje van de staart vast
gegrepen. Hierbij maakt het mannetje 
met kop en gestrekte hals krachtige 
heen en weer gaande bewegingen bo
ven de kop van het vrouwtje. Het is be-

kend dat P. subrufa in verhouding zeer 
grote legsels kan voortbrengen. Zo 
wordt een geval gemeld van een overi
gens zwaar dier dat twee achtereenvol
gende jaren respectievelijk 3 1 en 42 ei
eren legde. Andere recordlegsels 
bevatten 16 en 14 eieren (PRITCHARD, 
1979). Bij de eieren ontbreekt de be
kende kalkachtige eierschaal waarmee 
de meeste schildpaddeeieren worden 
omgeven, en bezit het ei een taai leer
achtig vl ies, dat direct na het leggen be
dekt is met een glimmende, slijmerige 
substantie, die overigens later weer ver
dwijnt. De eieren meten ongeveer 
19x29 mm (of ie ts groter (ERNST & 
BARBOUR, 1989)) en hebben een ge
wicht van c irca negen gram. 

EIGEN DIEREN 
Momenteel bestaat mijn kweekgroep 
uit twee paartjes . Sinds 1979 verzorg ik 
een erg bijterig mannetje. Via de heer 
Sikkens uit Bolsward kwam ik in 1988 
in het bezit van een paartje van deze 
dieren. De vorige e igenaar had de die-

Verhoudingsgewijs legt Pelomedusa subrufa kleine e ieren, waar echter tegenover staat dat het 
aantal eieren per seizoen al gauw rond de 15 stuks ligt. Foto: Jelle Hofstra 

Lacerta 54(2) 



Lace rta 54(2) 

ren sinds 1980 in het bezit en hij had de 
dieren gekocht bij een lengte van onge
veer acht centimeter. Bij het mannetje 
ontbrak de gehele linker achterpoot. Dit 
Ievert bij de paring overigens nauwe
lijks moeilijkheden op, omdat - zoals 
eerder is opgemerkt - ook de staart 
wordt gebruikt om het vrouwtje in be
dwang te houden. In juli 1986 werden 
bij Sikkens vier eieren a fgezet, waarvan 
een intact bleef. Een poging dit uit te 
broeden mislukte, omdat het ei op
droogde. Het vrouwtje behoort tot de 
ondersoort P. s. ofivacea. In 1989 
schonk Peter van der Horst uit Meppe l 
mij een vrouwe lijk exempl aar. zodat 
hiermee mijn kweekgroep compleet 
was. Beide vrouwtjes leggen bevruchte 
e ieren. De dieren worden paarsgewijs 
gehoude n, omdat vooral de vrouwtjes 
erg onverclraagzaam zijn tegenover e l
kaar. Regelmatig worden de dieren van 
partner gewisseld. Het geslachtsver
schil is du ide lij k te onderscheide n aan 
de langere en dikkere staart van het 
mannelje. De mannelijke c loaca steekt 
ver buiten de achterrancl van het rug
schi ld. 

PROBLEMATISCHE EI-AFZETTI NG 
De ei-afzetting is bij mijn beide vrouw
tjes problematisch geweest. Hoewel in 
beide bakke n een landgedeelte van ri
vierzand is aangebracht, werden de ei
eren steevast in het watergedeelte afge
zet. Bij eieren die te lang in het water 
I iggen, stagneert de zuurstoftoevoer, 
waardoor de kiem wordt gedood. Zodra 
de eerste kapot getrapte en/of gebeten 
e ierschalen op de bode m lagen. werden 
de vrouwtjes onmiddellijk uit de bak 
gehaald e n op een dikke laag zand ge
zet. Soms we rden daarna de e ieren bo
venop het zand gelegcl en - indie n niet 
onmiddellij k ontdekt - met de scherpe 
nagels geperforeerd. Soms werd een te 
oppervlakkige kuil gegraven, met cle
zelfde gevolgen. Op deze manier gin-

gen er van de 13 eieren, die door een 
vrouwtje (Sikke ns) in 1988 tussen 26 
juli en 25 november werden a fgezet, II 
eieren verloren. Twee eieren konden 
worden behouden en werden alsnog in 
een broedstoof (methode au bain-ma
rie) geplaatst. Een ei bleek onbevrucht; 
in het andere e i stierf het embryo na 64 
dagen af. Bij opening bleek hierin een 
monstertje te zitten. Kop e n voorpoten, 
alsmede het grootste gedeelte van het 
rugschild, waren volledig ontwikke ld: 
het achterste gedeelte van het rugschi lei 
ontbrak, evenals de beide achterpoten. 
Ook in 1992 gingen tal van e ieren ver
loren, nu van het andere vrouwtje. Ook 
deze eie ren werden in het water afgezet, 
stukgebete n of vertrapi. 

Van de stervormige tekening op he! buikschild 
van de jongcn is op latere leeftijd nauwelij ks 
iets terug te vindcn. Foto: Jcllc Hofstra 

PLAAT S ING OP ROOST ER 
Toen in 1993 op 27 augustus de eerste 
vijf kapotte eie ren (vrouwtje S ikkens) 
alweer in het water lagen, werd het idee 
geboren om de schildpad op een rooster 
te plaatsen boven een laag vochtig zand. 
Hiervoor werd een rek uit een koelkast 
gebrui kt en dusdanig boven het zand 
geplaatst, dat mocht er een poot door 
het rooster zakke n, deze de e ieren niet 
kon vernielen. Op 4 septe mber lag het 
eerste onbeschadigde ei op het zand. 
Het was keurig door het rooster geval
len. Het ei werd in de broedstoof ge
plaatst bij een temperatuur van 28-
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Pe/omedusa subnifa-vrouwtje op het rooster voor het afzeuen van de eieren. 

30°C. 's Avonds ontstond reeds op het 
ei een witte vlek. Het ei was bevrucht. 
Op 12 september werden twee eieren 
gevonden, die eveneens bevrucht ble
ken te zijn. Vier dagen later werd op
nieuw een ei gelegd en ook dit was be
vrucht. 

KORTE INCUBATIETIJD 
PRITCHARD (1979) schrijft dat de incu
batietijd bij de eieren van P. subrufa iets 
meer dan drie maanden bedraagt. Mijn 
ervaring is anders. Na ruim een week 
kunnen de eerste bloedvaten al in het ei 
ontstaan. Toen het eerste ei na een 
maand werd geschouwd, was duidelijk 
een levend jong waarneembaar. Daarna 
ging de ontwikkeling erg snel. Het ei 
neemt in omvang toe en wordt bijna 
bolrond. Vier dagen later was het jong 
al niet meer te onderscheiden, omdat 
het gehele ei was gevuld. Na controle 
op de 38e dag bleek de spanning van het 
ei af te zijn en was een klein scheurtje 
zichtbaar. De volgende dag kroop het 
diertje uit het ei. Het gerimpelde rug
schildje was pikzwart en het dier leek 
geheel te zijn opgezet. De ademhaling 
ging erg zwaar en het jong was in het 
geheel niet actief. De volgende dag was 

Foto: Je lle Hofstra 

de resterende dooierzak akelig blauw 
gekleurd, als bij een bloeduitstorting. 
De ademhaling ging nog steeds erg 
zwaar. ln de namjddag stierf het diertje. 

EINDELIJK SUCCES 
Na een incubatietijd van 37 dagen bleek 
het daaropvolgend ei te zijn gescheurd. 
Het kopje stak reeds buiten het ei. De 
volgende dag was het schildpadje echter 
reeds onder het gazen kapje doorgekro
pen waarmee ik de dagen voor het uitko
men het bakje met eieren afdek, om ont
snappen te voorkomen, en zwom reeds 
in het omringende water. Dit diertje 
bleek kerngezond. Helaas was het ei wat 
tegelijkertijd in de broedstoof was ge
plaatst, zacht geworden. Het embryo 
was vlak voor de geboorte afgestorven. 
Na een incubatietijd van 39 dagen was 
ook het laatste ei aangepikt. De volgen
de dag was het kopje reeds zichtbaar, 
maar de zware ademhaling voorspelde 
weinig goeds. Ook nadat het dier het ei 
had verlaten, bleef het met gesloten ogen 
zwaar ademhalen. Besloten werd het 
diertje rustig te Iaten zitten. Na een week 
was de dooierzak ingeteerd en werd het 
diertje in een bak met water geplaatst, 
waarop het zeer manter reageerde. 

Lacerta 54(2) 



HOGE TEMPERATUUR 
De temperatuur van het water waarin de 
schildpadjes na hun geboorte worden 
ondergebracht, komt bij mij overdag 
niet onder de 28°C en wordt op tempe
ratuur gehouden door er een gloeilamp 
boven te hangen. Ik ga er van uit dat 
jonge dieren in de vrije natuur gebruik 
maken van ondiep water, dat door de 
zon vrij hoge temperaturen kan berei
ken. Aile bij mij geboren schildpadden 
groeien bij deze temperatuur dan ook 
zeer snel. Bij deze snelle groei zal dage
lijks en zeer afwisselend gevoerd moe
ten worden om gebreksziekten te voor
komen (HOFSTRA, 1994). De beide 
jonge Pelomedusa die bij de geboorte 
een gewicht hadden van 5 a 6 gram, met 
een lengte van nog geen drie centime
ter, zijn in een jaar tijd uitgegroeid to t 
dieren met een gewicht van meer dan 
I 00 gram en een lengte van negen em. 

Jonge Pelomedusa .vubn({a. Zo gauw het weer het toelaat gaan de 
diertjes naar buiten om van de echte zon te genieten. 
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SCHOUW EN FUNEST? 
Begin december had ik nogmaals het 
geluk drie e iere n op te vangen. Een e i 
bleek onbevrucht; de andere twee ont
wikkelde n zich voorspoedig. Helaas 
stierven be ide embryo' s enkele dagen 
voor de geboorte af, nadat ze een dag 
tevoren ware n geschouwd en er Ieven 
was geconstateerd. Het is wei bijna ze-

ker dat de doodsoorzaak te wijten is aan 
het aanraken of doorlichten van de ei
eren. Schouwen kan de laatste weken -
vooral bij deze soort - beter achterwege 
blijven (HOFSTRA, 1994 ). 

PELOMEDUSA SUBRUFA IN THE TERRA
RIUM 
The African Pelomedusa .wbrufa belongs to the 
neck bending group (Pieurodira). They bend 
their neck in a sidewards S-bend in their shell. 
They are about 17 em long and are a yellowish 
brown in colour. On the African continent they 
range from Eritrea through South Africa. They 
are also found on :vladagascar and on the 
Arabian peninsula. Three subspecies are known. 
They are aggressive hunters. Domestic doves are 
pulled, by the beak, into the water of the outside 
terrarium. One dove was killed in this way. 
The breeding group is comprised of two pairs. 
Both females lay fertile eggs. The numbers of 
eggs runs to about 15 per season, less than sug
gested in some reports in the literature. 
Unfortunately both females have the unfoi1U
nate habit of laying their eggs in the water. In 
this way numerous eggs are lost. Recently fema
les about to lay. are placed on a grid through 
which the eggs fall onto damp sand. In this way 
it is possible to breed successfully with this spe
cies. Incubation lasts about 38 clays at 28-30°C 
and is shorter than indicated elsewhere in the li
terature. A w<mling is given against touching or 
candling the fertilised eggs within a few weeks 
of hatching as the embryos seem to die as a re
sult. 
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Herrmann, H-J., 1994. Amfibien im Aquarium. 
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168 pagina's, 85 kleurenfoto's, 9 zwart-witfoto's, 
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Het boek handelt uitsluitend over die groep amfi
bieen die zuiver aquatisch leeft. De inleiding be
handelt o.a. de betekenis van deze dieren in de cul
tuur van de volkeren die Ieven binnen hun 
verspreidingsgebied. 
In het tweede hoofdstuk wordt het ontstaan van het 
Ieven in het water besproken. Verder is er een be
schrijving van ademhaling, voortbeweging, orien
tering, voedselopname, voortplanting, individuele 
ontwikkeling en het voorkomen in de natuur van 
deze amfibieen. 
Het volgende hoofdstuk leert ons het bouwen en 
inrichten van aquaria voor de dieren. 
De verzorging van aquatische amfibieen is het on
derwerp van het vierde hoofdstuk, waarin aandacht 
wordt geschonken aan voeding, hygiene en de 
meest voorkomende ziekten. 
Het vijfde hoofdstuk gaat dieper in op de voort
planting, paring, eventuele broedzorg en op de tar
vale ontwikkeling. 
In het zesde hoofdstuk ten slotte, dat de helft van 
het boek beslaat, staan de verschillende soorten 
amfibieen die geheel aquatisch Ieven. 
De uitgave maakt in eerste instantie een goede in
druk. Ze oogt overzichtelijk, is gedrukt op glan
zend papier en mooi ingebonden. Het boek ver
toont m.i. ook enkele gebreken. Zo had ik Iiever 
gewild dat enkele van de eerste hoofdstukken bon
diger waren. Op die manier zou er meer ruimte 
overgebleven zijn voor een uitgebreidere bespre
king van de verschillende soorten amfibieen waar
van er nu een paar in vier a vijf (halve) regels wor
den afgeraffeld. Zo is er ook wat aan te merken op 
de beschreven technieken. Aquatische amfibieen 
kan men op twee manieren verdoven. De eenvou
digste en veiligste methode is de dieren te plaatsen 
in een verdunde oplossing van een verdovingsmid
del. De tweede manier, nl. injectie van narcotica in 
de relatief kleine, glibberige en spartelende amfi
bieen is volgens mij onverantwoord en gevaarlijk. 
Het kan leiden tot kwetsuren, stress en overdose
ring en is af te raden voor niet-professionelen. 
De schrijver gaat wei uitgebreid in op het kunst
matig stimuleren van de voortplanting door het in
spuiten van sommige geslachtshormonen, maar 
noemt slechts terloops natuurlijker stimuli (zoals 
temperatuurschommelingen) die aangewend kun-

Lacerta 54(2) 

nen worden om de dieren tofvoortplanting te bren
gen. Zo is er met geen woord gerept over het feit 
dat bij Xenopus het leggen van de eieren gestimu
leerd wordt door de aanwezigheid van microscopi
sche algen en/of hun stofwisselingsprodukten 
(glycolzuur) in het water(SAVAGE, 1965; 1971). 
De foto's zijn van goede kwaliteit, maar niet te ge
bruiken als hulpmiddel bij de determinatie wan
neer de buikzijde of de zijkant van een dier ge
toond wordt terwijl er in de tekst naar de 
rugtekening wordt verwezen. Ook de tekeningen 
van het specifieke vlekkenpatroon op de rug van de 
verschillende Xenopus-soorten of ondersoorten 
zijn in de praktijk veelal onbruikbaar, omdat dit in
dividueel sterk kan verschillen. Hetzelfde geldt 
voor het al of niet aanwezig zijn, de plaats, de 
grootte en de vorm van de metatarsale spoor bij de 
verschillende Xenopus-soorten. Op papier oogt het 
allemaal zeer eenvoudig, de praktijk wijst het te
gendeel uit. De hele systematiek van vele amfi
bieen is, vooral voor de amateur, te ingewikkeld 
geworden. 
Op bladzijde 36 en 37 zijn tekeningen van de em
bryonate ontwikkeling van de Axolotl, Ambystoma 
mexicanum, afgebeeld, maar de verschillende sta
dia zijn niet genummerd of op naam gebracht, zo
dat de afbeeldingen in de praktijk moeilijk te ge
bruiken zijn. 
Op biz. 136 staan de koppen afgebeeld van vijf 
Pipa-soorten, terwijl er in de verklarende tekst 
slechts vier soortnamen vermeld zijn. 
Tenslotte staan in de literatuurlijst taalfoutjes en is 
de lijst niet steeds goed alfabetisch gerangschikt. 
Het meest spijtige vind ik dat er, naast boeken, 
slechts publikaties uit intemationale wetenschap
pelijke tijdschriften zijn opgenomen. Zo werden 
artikelen uit regionale tijdschriften (Lacerta, 
Salamandra, Terra) waaruit foto 's werden overge
nomen, niet vermeld. Het zijn nochtans deze publi
katies die voor het merendeel der liefhebbers het 
best toegankelijk zijn. 
Als besluit zou ik willen stellen dat de uitgave een 
leemte in de herpetologische literatuur opvult en 
als een eerste handleiding voor het houden en ver
zorgen van aquatische amfibieen nuttig is. 
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Gegarandeerd vers, 
door geheel Nederland! 
Levende insekten en wormen 
zijn een uitstekend voedsel voor 
vogels en andere lnsekten
eters, maar ook zeer geschikt 
als visvoer of aas. Toch zijn ze 
lang niet overal verkrijgbaar in 
de speciaalzaken. Daarom 
verzorgt lnsekt Expresse al 
sinds 1988 postorder-levering 
door geheel Nederland. Een 
ruim assortiment, zorgvuldig 
verpakt, gegarandeerd versl 
Kijkt u de prijslijst er maar op 
na. 
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kosten voor iedere levering 
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