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BIJ DE VOORPLAAT

Ceratophrys calcarata, DE COLOMBIAANSE HOORNPAD.
Tekening: J.Bulrhuis
J. rer Borg
Nieuwemeerdijk 253
1171 NP Badhoevedorp

Systematiek
Klasse: Amphibia
Orde: Anura (kikkers en padden)
Familie: Leptodactylidae
Genus: Ceratophrys
Soorr: Ceratophrys cakarata

BESCHRIJVING
Hoornpadden zijn grore, plompe padden mer een zeer grore kop en bek. De voorkant verroonr grore overeenkomsr mer een laadklep. Een goede beschrijving is: een bek mer pootjes. Ze hebben een wrattige huid
met onderliggend benige platen. Dir laatsre kenmerk heeft ervoor gezorgd dar de dieren volgens sommigen
in een aparre familie, Ceratophryidae, moeten worden geplaarst. Verder hebben de dieren meer of minder
duidelijke "hoormjes" hoven de ogen. Een hoornpad in goede conditie zier er van hoven ongeveer rond uir.
Lacerta 59(3) * 2001
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De familie komr voor in Zuid-Amerika. Er worden een zevental, volgens sommigen zelfs veerrien soorren
onderscheiden, maar er is enige onzekerheid over her exacte aantal, omdat sommige "soorren" als varieteiren
van elkaar worden gezien. Enkele soorten (b. v. C aurita) kunnen meer dan 20 em lang worden. De
Colombiaanse Hoornpad is reladef klein, afmetingen 5-7 em, donkergroen en bruin met donkere vlekken,
relatief grore wratten en grote hoorns. Dit dier komt voor in Colombia en Venezuela.

VOEDSEL
Zoals de grootte van de bek al doet vermoeden zijn hoornpadden gulzige eters. Ze zullen dus alles proberen
te verslinden waarvan ze denken dar her in hun bek past, ook soortgenoten die een fracrie kleiner zijn dan
zijzelf of vingers van de verzorger. Met hun scherpe tanden kunnen ze tot bloedens toe bijren. Her voedsel
in gevangenschap varieert afhankelijk van de grootte van volwassen muizen (liefsr dood uir de pincer) voor
de grootsre soorren, via nestmuizen tot krekels en meelwormen bij de kleinere soorren. lnsecren moeten
uiteraard verrijkt worden met een kalk-viramine preparaat. Hoornpadden hebben door hun gulzigheid neiging tot vervetten. Probeer er voor re zorgen dat de dieren niet veel breder als lang worden, door tijdig de
hoeveelheid aangeboden voedsel per maalcijd en het aantal maalcijden per week te verminderen. Pas gemetamorfoseerde padjes kunnen dagelijks gevoerd worden, iets grotere om de dag. Volwassen dieren van de grote
soorten hebben vaak al gcnoeg aan een muis per maand.

HET TERRARIUM
De dieren zijn niet erg actief en hebben daarom geen behoefte aan een reusachtig onderkomen. Wei moet er
altijd een schuilplaats aanwezig zijn. De bak kan sparraans en hygienisch worden ingerichr met een bodembedekking van vochrig keukenpapier, dar dagelijks ververst kan worden. Mooier is een bodembedekking van
bark en een aankleding met srronken, zeer sterke planten of kunsrplanten en een schuilplaats van een stuk
kurkschors. Hygiene is zeer belangrijk, her bodemmateriaal minstens eenmaal per maand vervangen. Anders
kunnen gemakkelijk huidinfecties (b.v. red leg) optreden. Een waterbak (niet re diep) kan worden toegevoegd, maar is niet noodzakelijk indien her bodemmareriaal enigszins vochrig is. Houdt de dieren solitair,
dir i.v.m. hun gulzigheid.

VOORTPLANTING IN GEVANGENSCHAP
Problematisch. Allereerst dienen de dieren in de juiste stemming re komen. Dit gebeurr meestal door een
koele periode met korre lichrduur en een aansluirende periode waarin een regentijd wordr nageboorst. De
dieren moeren nu flink gevoerd worden om in de juiste conditie re komen. Daarna worden enkele mannerjes en vrouwrjes bij elkaar gezer in een bak met een laagje water (2,5 em).
Soms gaan de dieren spontaan over rot amplexus en her leggen van eieren. Soms gebeurr er niers. Sommige
kwekers srimuleren de dieren dan mer hormooninjecries (LHRH, zelfs de menselijke vorm is bruikbaar).
Erg elegant lijkr deze laarste methode niet.
Er worden vele honderden eieren gelegd, die vaak al na 24 uur uirkomen. Ook de larven zijn zeer gulzig,
waarbij kannibalisme vanzelfsprekend is. Dit is nauwelijks re voorkomen, de dieren kunnen aileen zoveel
mogelijk mer dierlijk mareriaal (tubifex, pekelkreefrjes uit de diepvries, runderharr enz.) worden gevoerd.
Door her vele afval moet her water zeer frequent worden verversr. Na drie rot vier weken komen de padjes
aan land. Uiteraard allemaal apart huisvesten en Aink voeren.

LITERATUUR
HUNZIKER, R., 1994. Horned Frogs. T.F.H. Publication, Inc. Neptune City NJ.
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Voor de jeugd, door de jeugd
De Rode Rattenslang (Elaphe guttata guttata).
N. Willemstein & M. Forman
p/a Wellantcollege MBO
Chico Mendesring 825
3315 WX Dordrecht

ALGEMENE OMSCHRIJVING
Latijnse naam: Elaphe gutatta gutatta. Her verspreidingsgebied van de Rode Ranenslang loopt van de
Verenigde Staten tot her noordoosten van Mexico,
met biotopen van akkers, zonnige open dennenbossen. verwilderde plantages, wegranden en oude
muren. Kon gezegd eigenlijk bos. struikgewassen en
cultuurlandschap met een gematigd regenklimaat.
Her lichaam van de slang is roestbruin tot
oranje/steenrood van kleur. De rug en flanken zijn
gelijkmatig roodbruin gevlekt. Er zijn vcle kleurvarianten in kweek, zoals de "missing black, albino,
red albino en Miami face. Ze kunnen een lengte van
1.80 meter bereiken. De Rode Rattenslang is overdag accief en klimt graag. Her is een wurgslang die
met zijn zintuigen een prooidier opspoort. Tijdens
her wurgen slaat de slang zijn lijf om zijn prooi en
trekt steeds iets harder aan als de prooi uitademt. De
prooi kan niet meer inademen en stikt. Er wordt
niet op de prooi gekauwd maar her dode dier wordt
in z'n geheel naar binnen gewerkt.

INRICHTING VAN HET TERRARIUM
We hebben gekozen voor terrarium van 120 x 40 x
40 em (lxbxh) groat. De Rode Rattenslang is een
actieve slang en houdt van klimmen. Er moeten
daarom klimrakken, boomstronken, srevige planten
en enkelc schuilplaarsen in het terrarium sraan. De
schuilplaarsen kunnen uir kurkschors of stenen
besraan. Als bodemmateriaal worden beukensnippers gebruikt. Als planten gebruiken we kunstplanren. deze zijn gemakkelijk schoon te maken en vra-

gcn geen verzorging. Ook staat er naruurlijk een
waterbak in, deze moet zo groat zijn dar de slangen
kunnen gaan baden. Je komr her terrarium via
schuivende glasplaten aan de voorkant binnen. Niet
aan de bovenkant, want dan denken de slangen dat
ze aangevallen worden.
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Hun natuurlijke vijanden komen immers ook vaak
van boven. Op deze deurtjes zit een slotje, om te
voorkomen dar de slangen uit her terrarium ontsnappen. De ventilatie bestaat uit een rooster
waardoor een luchtstroom ontstaat door de warmtelampen. De slangen hebben een temperatuur nodig
van 22-30°C en's nachr mag het afkoelen tot l8°C.
Her is handig om een bodemverwarming te hebben.
Deze kan bestaan uit een warmtemat, waarop een
thermostaat zit waarmee de temperatuur is te regelen.
Er moet een luchrvochtigheid heersen van 60~90%.
Om deze luchrvochtigheid te krijgen wordt er regelmatig gesproeid. Als achrerwand hebben we glas met
daarachter een kurkplaarje. Her kurkplaatje zit niet
in her terrarium omdar dit snel smerig wordt. De
glazen wand is hygienischer omdat her gemakkelij~
ker is re reinigen.

AANKOOP
De rode rartenslang staar nier op de lijst van
beschermde diersoorten. De in de dierenvakhandel
aangeboden slangen voldoen aan de wenelijke bepalingen. Er is bij de aankoop geen CITES-verklaring
nodig.

VOEDING
In de naruur eet de rode rattenslang vooral knaagdieren, maar af en toe ook vogels, eieren, hagedissen
en amfibieen. De meeste rattenslangen in het terrarium krijgen vooral knaagdieren en/of eendagskuikens.

LEVENDE, DODE OF ONTDOOIDE
PROOIEN VOEREN
Levende prooi. Yoordeel: zelf wurgen en dus naruurlijk gedrag. Nadeel: kans op verwondingen.
Net gedode prooi. Voordeel: geen risico op verwon-
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dingen, geen verlies van voedingswaarde.
Ontdooide prooi. Voordeel: prooidieren makkelijk
op voorraad te houden, makkelijk in tijden dar er
geen voer te krijgen is en geen kans op verwondingen. Nadeel: verlies van voedingswaarde.
Voer slangen her liefst apart, voorkom hiermee dar
twee slangen aan een prooi beginnen.
De prooidieren vormen een zeer compleet voedsel
dar niet hoeft te worden verrijkt met vitamine- en
mineralenpreparaten. Bij her voeren van levende
prooidieren moet men erbij blijven om er zeker van
te zijn dar de prooi wordt opgegeten. Knaagdieren
zoals muizen en ratten moet men niet in her terrarium achterlaten, als de slang binnen korte tijd geen
interesse in de prooi vertoont en deze niet doodt.
Het kan anders gebeuren dar her prooidier met zijn
tanden de slang verwondt.
Vuistregels voor het voeren:
Jonge slangen lx per week
Volwassen slangen lx per twee weken
Te weinig voeren is beter dan teveel voeren
Voer niet tijdens een vervelling of winterslaap
Voer iets meer aan de vrouwrjes na her leggen van de
eieren
Nadat de slangen gegeten hebben, trekken ze zich
graag terug in een schuilplaats en blijven gedurende
de spijsvertering minder actief. De ontlasting vindt
men dan 6 tot 14 dagen na her voederen, onver teerbare resten (bv. haren en nagels) worden uirgescheiden en de botten worden verteerd.

Bij slangen kun je op vier mameren her geslacht
bepalen:
1. uitgegroeide vrouwtjes zijn vaak groter dan de
mannetjes en hebben een kortere staart
2. mannetjes hebben een langere staart en verdikte staartwortel
3. sonderen; met een sondeernaald ga je bij de cloaca naar binnen. Bij her mannetje kun je 4-6
schubben diep en bij een vrouwtje maar 1-2
schubben diep richting staart gaan. Doe dit de
eerste keren nooit aileen, maar onder begeleiding van een ervaren liefuebber!
4.
je kunt voorzichtig de eventuele hemipenis bij
her mannetje naar buiten masseren. Komt het
naar buiten dan is het een mannetje. Zo niet,
dan waarschijnlijk een vrouwtje.
Doe ook dit de eerste paar keren aileen onder
deskundige begeleiding!
In her tweede of derde levensjaar worden de Rode
Rattenslangen vruchtbaar. Stop in oktober met voeren en geef de slangen een winterslaap van 2-3
maanden bij een temperatuur van l0°C. Daarna
zullen de slangen mogelijkerwijs gaan paren. Vier tot
negen weken later worden er 5 tot 30 eieren gelegd.
Deze eieren kunnen in een bak gevuld met matig
vochtige turf worden gelegd. Na het leggen haalt
men de eieren voorzichtig uit het terrarium en legt
deze in een broedmachine. De eieren nooit draaien.
De kleine slangetjes die dan uitkomen worden elk
apart in bakjes gehouden. Als voedsel kan men eendagsmuisjes geven.

VERZORGING

FINANCIEN

Iedere dag moet de waterbak worden ververst en de
eventuele ondasting worden verwijderd. Maak her
terrarium enkele keren per jaar goed schoon, want
in een vervuild terrarium hebben slangen een verminderde weerstand en snellast van mondrot en/of
mijten. Om de twee maanden wordt her bodemsubstraat verschoond. Verder hoort het kijken en
observeren van de dieren (gedrag en gezondheid) en
her terrarium (temperatuur, luch£Vochtigheid, hygiene, enz.) ook bij de taken van de terrariumhouder.

Aanschaf:
Rattenslangen (2x)
terrarium
beukensnippers
3lampen
waterbak
boomstammen
stenen
kunstplanten
verwarmingsmat
plantenspu it
grate voerpincet
achterwand
slotje
Totaal:

VOORTPLANTING
Kweken speelt een belangrijke rol in de terrariumhobby.
Lacerta 59(3) * 200 I

250,550,30,45,40,60,10.80,90.5.30.25,20.f 1235,-
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Kosten per maand aa.n verzorging:
12,muizcn en rarren
15,beukensnippers
27,Totaal:

THE RED RATSNAKE (Elaphe guttata
guttata)
An article in a series, written by young people for
young people. This snake has the U.S.A. and northeastern parts of Mexico as its region of origin.
Several color-variants are known. They can reach a
length of 1.80 m.
The terrarium has dimensions of 120x40x40 em
(lxwxh). It is fitted up with branches, pieces of cork
and artificial plants. The bottom is covered with
pieces of beech bark.Temperatures vary from 22300C during the day to !8°C at night. The humidity of 60-90% is achieved by spraying regularly.

The snakes can be fed with mice, rats and chickens, young snakes should be fed o nce a week,
adults once every rwo weeks. Females should be fed
more freq uent afrer they've produced eggs. Several
methods for sexing the animals are described,
sexing by "popping" and by probing should only
be carried out with help of a snake-keeper skilled
in these methods. Females can lay up £O 30 eggs in
damp pear-litter. Juveniles have to be reared separately and fed with pinkies. A financial survey fo r
obtaining and raking care of these animals is given.

Efaphe guttata guttata, foro E. v. Gelderop
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Thermoregulatie bij amfibieen
Terry van Dijk
Oudendijksrraat 30
8266 CE Kampen

INLEIDING
Vaak wordt gedacht dar koudbloedige dieren geen
comrole over hun lichaamstemperatuur hebben. Bij
vissen is dit min of meer juist. Maar in regensrelling
tot de vissen Ieven amfibieen en reprielen in een
omgeving waar zij de mogelijkheid hebben om
belangrijke invloed op hun lichaamsremperaruur re
kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld door re zonnen en
her kiezen van vochrige beschaduwde plekjes. In een
war gedateerd, maar nierremin boeiend boekje van
WHITTOW (1970) is een aamal interessante
werenswaardigheden te vinden. In rwee artikelen zal
worden besproken hoe amfibieen, respecrievelijk
reprielen kun lichaamsremperaruur sturen.

WAT IS KOUDBLOEDIG EIGENLIJK?
Vanouds gebruikren biologen de term piokilotherm
voor amfibieen en reprielen. De term poikilotherm
houdr in dar de lichaamsremperatuur van een dier
gelijk is aan de omgevingsremperatuur. Dar gaar op
voor experimentele omsrandigheden, waarbij warmtegeleiding en srraling naar her dier afwezig zijn en
afkoeling door verdamping gemeren of gesruurd.
Her gaar ook op voor veel volledig aquarisch (evende dieren, zoals de vissen, waarbij de lichaamsremperatuur gelijk is aan de warertemperaruur.
Echrer, veel amfibieen, en de meeste reprielen, zoeken de warmre van zonnesrraling en bereiken
lichaamsremperaturen van ver hoven de omgevingstemperaruur door direct srralingswarmte re absorberen. Amfibieen kunnen, in geval van hirre ofin normale acrivireiten, ook koelen door verdamping en
daardoor hun lichaamsremperaturen handhaven
beneden de omgevingsremperaruur.
Amfibieen en reptielen die hun lichaamstemperaruur hoven de omgevingstemperaruur weten te
brengen worden ecrothermen genoemd (lenerlijk:
hinebron van buiren).
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Her tegenovergestelde endotherm (lenerlijk: hirrebron van binnen) wordt gebruikt voor vogels, zoogdieren en sommige grote repdelen (pythons en varanen). Acrief verhogen van de lichaamsremperatuur
door merabolisme wordr verwaarloosbaar geachr bij
amfibieen.

TEMPERATUUR EN LEVENSCYCLUS
Dar koudbloedigen temperaturen wei degelijk waarnemen wordt duidelijk doordar levenscycli nauw
verbonden zijn met omgevingstemperatuur. Juisr bij
amfibieen, die zo srerk gebonden zijn aan her water
voor hun voorrplanting, is remperaruur srerk verbonden met voortplanting. Her onrwaken uit de
winrerslaap, her trekken en her paren zijn vaak rhermisch bepaald. De salamanders van her genus
Taricha bijvoorbeeld rrekken naar broedplaatsen en
worden uirsluitend gevonden in stromen die warmer
zijn van l2°C (voor T. torosa) of l2,5°C (voor T.
granulosa). De noordelijker soon Diemictylus viridescens neemt genoegen met kouder water (7,8°C).
Ambystoma maculatum is minder kieskeurig en rrekr
zelfs over sneeuw naar de broedplaarsen. Andere
soorten uit de laarste familie zoals A. tigrinum, A. jef
forsonianum, A. opacum en A. macrodactylum, trekken bij hogere temperaruren naar de poelen.
War berreft boomkikkers; in her oosren van de VS
zijn de Hyla crucifer de eerste die kwaken, wanneer
her ijs smelt en nachtvorsr nog voorkomt.
Achrereenvolgens verschijnen andere soorren boomkikkers, rerwijl Hyla versicolor de laatste is die paan.
Aangerekend moet worden dar seizoensgebonden
verschijningen en activireiren naast remperaruur
door beschikbaarheid van water, vochrigheid, luchtdruk en biologische ritmen worden bepaald.

ONTWIKKELING VAN LARVEN
Niet aileen her de activiteiren van de volwassen dieren zijn afhankelijk van remperatuur. Van Rana
pipiens en Ambystoma tigrinum is aangeroond dar de
onrwikkelingstijd van de larven afnam mer roenemende temperaruur.
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Er zijn verschillcnde algemene verbanden tussen de
ontwikkeling van larven en temperaruur aan te wijzen:
1. Noordelijk levende soorren hebben lagere miniurn en maximumtemperaruren voor normale
ontwikkeling dan zuidelijk levende soorten;
2. Noordelijke soorten compenseren de vertraging
van ontwikkeling door lagere temperaturen door
een hoger ontwikkelingstempo dan zuidelijke
soorten;
3. De ei-doorsnee van noordelijke soonen is groter
dan van zuidelijke soorten door meer eiwit, maar
de kern kan kleiner zijn.

.VOORK.EUREN
Het ecrste misverstand, dar koudbloedige dieren
ongevoelig voor temperatuur zijn, is in het bovenstaande al ontzenuwd. Misschien wordt dit misversrand gevoed door de enorme variarie aan lichaamstemperaruren die bij amfibieen gemeten worden.
Boomkikkersoonen Ieven bij remperaruren varierend van 3,8°C voor Hyla regilla en 34,8°C voor
Acris crepitans. Dit berreft uireraard ver uiteen liggende biotopen. Maar ook in dezelfde biotoop zijn
er kikkers gevonden met geweldige variaties in
lichaamstemperaruur. Excmplaren van Rana aurora
zijn waargenomen in en bij koele bergbeken mer
lichaamstempcraturen varierend van 9,8 tot l9°C;
R. boylei varierend van 8,5 tot 25,2°C; R. muscosa
met 4,0 tot 25,6°C. Blijkbaar kunnen grote variaties
de dieren niet deren, noch kunnen hoge remperaturen dar. Zonnende kikkers worden waargenomen
met temperaruren oplopend tot 29,0°C voor R. clamitans, 30,0°C voor R. catesbeiana, 30,5°C voor R.
septentrionalis en 34,7°C voor R. pipiens. Voor padden worden al even diverse temperaturen gevonden,
zij het dar ze doorgaans iers hogere remperaruren
hebben dan kikkers.
Ondanks de boven geschetste variade is ook heel
vaak gebleken dar amfibieen duidelijke voorkeuren
hebben. Oat zou betekenen dar de bovensraande
lichaamstemperaruren geen toevallige waarden zijn.
De dieren kiezen bij welke temperaruren zij willen
Ieven. Rhyacotriton olympicus bijvoorbeeld leeft in
koude rurbulente bergbeken van Noord-Amerika.
Lichaamsremperaruren zijn gelijk aan waterremperaruur en varieren van 5,8 rot 9,6°C.
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Zij Ieven niet in de warmere stromen van hun leefgcbied, ook al zijn die wei bereikbaar voor de dieren.
En zo is op hetzelfde rijdstip op korte afstand van
elkaar is melding gemaakt van Rhyacotriton olympi-

cus {5,8-9,6°C), Dicamptodon ensattts {9,6-16,2°C),
Taricha granulosa {12,5-18.4°C), Plethodon species.
(7 ,O-l3°C) en zonnende Rana cascadae mer een
lichaamstemperaruur van 29,0°C.
Een andere aanwijzing voor voorkeuren is, dat sommige aquarisch levende salamanders de warmere
delc::n van stromen, poelen en temperatuurgradienten zoeken. Bijna metamorfoserende Ambystoma tigrinum larven zijn gevonden in delen van poelen die
warmer waren. Hun lichaamstemperatuur was hoger
(26,5°C) dan jongere larven die lichaamstemperaturen hadden van 21,5 tot 22,9°C. Soorrgelijke waarnemingen zijn opgetekend voor A. macrodactylum.
Hoewel amfibieen zoals hier opgesomd lijken te
weren tussen welke minimale en maximale watertempcratuur zij willen Ieven (her actieve bereik), lijken de meeste anura, evenals de meeste salamanders
geen erg precieze voorkeurstemperaruur te kiezen.
De meesre kikkcrs en padden zijn binnen hun acrieve bereik dan ook even acrief: Wei kan er Iichte voorkeur en voordelen optreden voor zeker gedrag, zoals
kwaken, voortplanten, foerageren en schuilen bij
bepaalde temperaruren. Enkele soorren zoeken wei
hogere temperaruren binnen hun acdeve bereik.
Bovendien kan her actieve bereik heel smal zijn, bij
soorrcn als Smilisca baudini. Acris crepitans, Hyla
cinerea, H. dendroscarta, H. labia/is en H. picta die
een activireitenbereik hebben van enkele graden.

MICROKLIMAAT
In her bovensraande is ge'illusrreerd dar amfibieen in
leefgebieden gevonden worden waar een juiste temperaruur heerst. Maar ook binnen her leefgebied van
een dicr komen normaal gesproken op korte afstand
verschillende remperaruren voor. We noemen deze
microklimaten. Zo hebben salamanders tijdens
landgebonden activiteiten of fasen lichaamstemperaruren gelijk aan de narre bodem waarop zij gevonden worden. Maar hun acrivireiren kunnen de dieren op plaarsen brengen met een luchtvochtigheid
die lager is dan die van de schuilplaarsen, waardoor
{door verdamping) daling van lichaamstemperatuur
plaatsvindt.
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De diversireit van gemeren lichaamstemperaturen
bij landlevende salamanders is daarom een weerspiegeling van de leefomgeving, seizoens- en dagelijkse activiteir, afmeting en temperatuurselectie.
Microklimaten zijn belangrijk voor thermoregulatie. Een voorbeeld van bewuste keuze van microklimaar toont Acris crepitans, die 's nachrs de vochtige
bodem langs de waterlijn van poelen zoekr.
Wanneer de poel warm genoeg is wordt af en toe
een duik gemaakt, waarna de oever weer opgezocht
wordt. Is her water koud, dan wordt minder vaak
gezwommen. Is her water warmer dan de oever dan
blijven de dieren half in her water zinen.
Kikkervisjes Iaten ook rhermoregularie zien. Zij zoeken de warmte overdag, terwijl erg here en ondiepe
gedeelten gemeden worden. 's Ochtends vinden we
wei groepen kikkervisjes langs de oevers. Her is overigens bewezen dar de zwarte lichaampjes ook extra
warmte aamrekken en zo de temperatuur ter plaatse verhogen.

DODELIJKE TEMPERATUREN
Een amfibie kent een minimale en maximale temperatuur waartussen hij acrief is, maar er is ook een
bereik waarbinnen Ieven mogelijk is. Dodelijke
bovengrenzen in temperatuur zijn afhankelijk van
soort, seizoen, luchtvochtigheid en verschillende
andere factoren. Kleine individuen warmen sneller
open sterven dan ook eerder. Dodelijke boventemperatuur van ontwikkelingsstadia kan afwijken van
die van volwassen individuen.
Een vergelijking van dodelijke temperaturen met
afstand van de vindplaats tot de evenaar (figuur I)
leert dar Bufo en Hyla soorten beter tegen koude
kunnen in gematigde streken. Daarentegen hebben
de Rana en Leptodactylus-soorten uit de tropen dezelfde dodelijke minimumtemperatuur als hun
familieleden uit noordelijker streken. Bij Rana ligt
die constant rond -1 °C hetgeen de grme verspreiding van deze familie verklaart. Maar Leptodactylidae kennen over de hele wereld een kritisch minimum van boven de 7,5°C en worden dan ook niet
boven de 40ste lengtegraad gevonden. WITTOW
( 1970) voert her begrip acdimeren (Engels: acdimize) op, dar hij onderscheidt van acdimatiseren
(Engels: acdimatisize). Onder de eerste term wordt
verstaan de fysiologische aanpassing van een dier
aan een temperaruur.
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Gewenning (ofwel acclimatie) kan invloed hebben
op de dodelijke uitersten. Ranil temporaria en
Salamandra salamandra geacdimeerd op 10°C en
30°C worden in een omgeving van 0°C gezet. De
groep die op de hoge temperatuur geacdimeerd was,
wordt inactief, maar de groep die aan I 0°C gewend
geraakt was blijft wei actie£ De tijd die nodig is om
re acclimeren bedraagt voor de meeste soorten enkele dagen.
Her is logisch te denken dar tropische soorten vanwege het constante milieu weinig behoefte aan aanpassingsvermogen hebben en dus ook weinig aanpassingsvermogen vertonen. Dit is onjuist gebleken
(Figuur 1). Soorten die over meerdere klimaarzones
voorkomen blijken evenmin variatie in aanpassingsvermogen te vertonen.

VERLIES VAN TEVEEL AAN WARMTE
Oververhining is gevaarlijk. Niet aileen voor de
levensfuncties. Ook ligt uidroging vanwege de
dunne huid constant op de loer. Soms kan her nodig
zijn warmte kwijt te raken. Gedragsmatige rhermoregulatie neemt het meeste warmreverlies voor zijn
rekening. Dar wil zeggen: het dier zoekt schaduw of
een koel plekje. De enige andere bekende wijze van
warmteverlies bij amfibieen is door verdamping van
vocht uit de huid. Her dilemma is dan wei: water
vasrhouden voor her overleven zonder water of verdampen om niet oververhir te raken.
Door verdamping blijkt Rana esculenta zijn lichaamstemperatuur 4,6°C onder de 30°C van de
omgevingstemperatuur te houden. Plethodon glutinosus 9,2°C onder de 20°C omgeving en Hyla rubella kan 48 uur lang 40°C verdragen door verdamping.
Figuur 2 toont her verschil in koelingsvermogen van
twee soorten Australische boomkikkers. Zij zijn in
een experimentele opstelling, met water beschikbaar
onder rode lampen gezet met een ventilator op hen
gericht. Halverwege her experiment werden de lampen lager gezet. In de grafiek is her verloop van de
lichaamstemperaruur over de tijd uitgezet. Hyla caerulea (thans Litoria caerulea) slaagt erin zijn lichaamstemperatuur onder de 35°C re houden, maar
Hyla chloris (thans Litoria chloris) kan dit niet en
overlijdt aan de hoge temperaruur. Figuur 3 toont
herzelfde experiment maar dan met een levende
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en een geprepareerde Hyla (Litoria) caerulea. Hier is
duidelijk re zien dar de levende kikker zijn lichaamsremperaruur onder de warerremperaruur kan houden rerwijl de geprepareerde kikker zelfs hoger dan
de warerremperaruur uirkomr.

LITERATUUR
WHIITOW, G.C., 1970. Comparative Physiology
of Thermoregulation, Volume 1: Invertebrates and
Nonmammalian Vertebrates, Academic Press, New
York

CONCLUSIE
THERMOREGULATION OF AMPHIBIANS

Her boekje van WH ITTOW maakr duidelijk dar de
variarie in rhermoregularie binnen de familie van de
amfibieen enorm is. Algemene regels zijn maar
moeilijk af re leiden. Toch valr er wei een aantal misversranden re weerleggen, die wellichr onder rerra
riumhouders ook nog sreeds Ieven. Amfibieen reageren wei degelijk op de omgevingsremperaruur, ner
zoals reprielen dar doen. Omgevingsremperaruur
kan een belangrijke impuls zijn voor de voorrplanringsdrang. Amfibieen kunnen ook hun lichaamsremperaruur sruren en dar hoefr nier alrijd richring
hogere remperaruren re zijn. Toleranties veranderen
door gewenning. Thermoregularie bij amfibieen
vindr plaars door gedrag maar ook door verdamping
via de huid. In een volgend nummcr van Lacerta zal
aandachr worden besreed aan hoc reprielen hun
lichaamsremperaruur regclen.

Referring ro WHITTOW ( 1970) an number of
interesting facts are presented, giving insighr in rhe
way amphibians regulate rheir body remperarure.
Amphibians prove ro be more susceptible ro remperarure rhan is often assumed. The relationship herween mating and remperarure is elaborated, bur
rhere also seems ro be a preference in body remperarure. Therefore, wirhin one habirar, amphibians can
choose for warmer and colder spors. In addition,
amphibians have rhe ability ro cool rheir bodies by
increasing evaporation rhrough rhe skin.
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IN MEMORIAM
Leo C.M. Wijffels
22 juli 1931-22 december 2000
De eerste keer dat ik Leo Wijffels in persoon heb onrmoet was in het voorjaar van 1997. De aanleiding?
Anolissen. Hij had er net, met Axel Flaschendrager, een hoek over geschreven. En ik kweekre al een aantal
jaren met wat van dat spul, dus zo kom je ergens. Binnen de kortsre keren hadden we de Anolis Contact
Group opgericht. Die ging gepaard met een levendige correspondentie, en al snel werd duidelijk hoe ontzerrend diepgravend, genuanceerd, en wclsprekend hij over die materie schreef.
En niet aileen in zijn brieven. Meer dan honderd ardkelen over anolissen, bromelia's, en andere aspecren
van mer name de Caribische natuur heefr hij er in ruim veertig jaar uitgepompt. Voor een belangrijk deel
in Lacerta, waarvan hij russen 1955 en 1964 rwee periodes hoofdredacreur was. Een producrie waar menig
"broodbioloog" jaloers op zou zijn. Want ook al hoorde hij er formed helemaal geen verstand van te hebben -zijn biologiestudie heefr hij nooit afgemaakt- dat deed hij dus wei. Oat is ook niet bepaald onopgemerkt gebleven. Ik kan me goed herinneren dat ik ooit een artikellas van George C. Gorman, nou niet
bepaald de minsre naam onder anolis-onderzoekers, en daarin her zinnetje tegenkwam "Ik maak de lezer
graag attent op een recente publikarie in een -voor Amerikanen- obscure referentie, waarin dit onderwerp
dramatisch ge"illusrreerd verder wordt toegelidu". Dar onderwerp was, hoe kan her anders, een anolis (Anolis
cuvieri, de reuzenanolis van Puerto Rico). De referentie was naar een verhaal van Leo.
Daar bleef her nice bij. Leo gaf me tijdens mijn vele bezoeken geregeld een srapel papier uit zijn persoonlijke archief, mer zo'n russen-neus-en-lippen-door-opmerking van "blader maar eens door, misschien darer
nog war interessanrs voor je bijzit". Tussen al die prachtige hisrorische werken vond ik dan handgeschreven
briefjes van biologen die ik aileen uir plechtige verzamelingen onbegrijpelijkheid kende. "Dear Leo" zus,
"My good friend" zo ... Als je de verhalen van Leo chronologisch Ieese en erachter komc hoe ver hij zijn tijd
voor was mer sommige -incussen vaak algemeen aanvaarde- denkbeelden, kun je je afvragen of die groce biologen niet allemaal zo groot zouden zijn geworden als ze die briefwisselingen met Leo nooit hadden gevoerd.
Een week voor zijn dood sprak ik mer hem over war hij daar zelf eigenlijk van dachr. Hoe hij zijn eigen bijdrage aan de "anoliskunde" inschane. Ofhij nier vreselijk trots was op. Geheel in overeensremming met zijn
karakrer relariveerde hij het allemaal nogal. Mompelde iers in de zin van "Ach, her is leuk om af een roe eens
een ideetje op te gooien. lk hoef er geen carriere mee te maken, dus ik kan me dar veroorloven. En dat is
leuk." Hij had her gewoon niet eens door.
Leo sderf op 22 december 2000 aan een hefrige en uirpunende ziekre, die hem misschien nog wel het meest
ergerde omdat hij ervan werd weerhouden nieuwe reizen ce maken naar de tropische natuur die hem zo dierbaar was, met zijn lieve vrouw en reisgezellin Annemieke, die hem nog oneindig veel dierbaarder was. Wat
blijft zijn de herinneringen aan een inrens warm en humorisrisch mens, een dierbare vriend, een bijna onuicputtelijke inspiratiebron. En die meer dan honderd artikelen ...
Zainal L. Haberham
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BOEKBESPREKING
Peterson Field Guides, vergelijking oude en nieuwe uitgaven
Reptiles and Amphibians of Eastern/Central North America
Conant, R. & J. Collins 1998.
Peterson Field Guides Series. Houghton Mifflin Company, Boston/New York
616 pagina's, 656 kleurentekeningen, 384 zwartwit tekeningen, meer dan 100 kleurenfoto's, 333 verspreidingskaartjes, 595 (onder)soorten.
De Peterson Field Guides zijn een begrip in de wereld van natuurgidsen van de Verenigde Staten. Zo ook deze
gids, die in combinatie met Reptiles and Amphibians of Eastern North America de gehele herpetologische
fauna van beschreven gebied dekt. De tekeningen zijn uitstekend, de teksten duidelijk. Dit hoek is eigenlijk
onmisbaar als je Ame-rikaanse reptielen en amfibieen wilt zoeken en identificeren. Omdat de oude versie
(1975) al war be-jaard begon te worden was de keus voor een nieuwe versie voor de hand liggend.
In 1998 is er een nieuwe versie van deze gids verschenen. Hierin zijn de oorspronkelijke tekeningen en teksten van de vorige uitgave opgenomen. De gids is echter aangevuld met een 100-tal kleurenforo's en daarnaast
zijn de verspreidingskaartjes direct bij de tekst gedrukt, hetgeen her veelvuldig bladeren door de gids sterk vermindert. Ze zijn nu ook in kleur afgedrukt en niet klakkeloos overgenomen uit de vorige editie maar opnieuw
samengesteld met behulp van de thans voorhanden zijnde gegevens. Daarnaast is er ruimte gemaakt voor
beschrijving van een aantal geintroduceerde diersoorten. De gids is voorzien van een omslag in de nieuwe huisstijl van de Peterson Field Guide Series. De nieuwe gids is dus te beschouwen als een verbeterde versie van de
toch al uitstekende oude versie. Een aanrader, zelfs als je de oude versie al bezit.

Reptiles and Amphibians of Western North America
Stebbins, R. 1985.
Peterson Field Guides Series. Houghton Mifflin Company, Boston/New York
336 pagina's, 600 illustraties (voornamelijk kleur), 200 verspreidingskaartjes, 260 (onder)soorten.
We doen modern en kopen via internet, dus zonder her hoek in handen te nemen.
Ook van deze gids is een nieuwe versie mer een omslag in de nieuwe huissrijl van Peterson Field Guides Series
verschenen. Wie echrer denkr dar hij/zij daarmee ook een aangevulde en verbeterde versie in handen krijgr,
zoals bij de versie van Eastern/Central North America, komt bedrogen uir. Dit hoek is mer uitzondering van
de omslag een exacre copie van de oude versie, die overigens ook uit 1985 sramt. Dit berekenr nier, dar dit
een waardeloos hoek is, inregendeel. De oorspronkelijke reksren en rekeningen blijven van de bekende uirsrekende kwalireit. Oat betekent wei, dar als je de oude gids bezir er geen reden is om deze re vervangen door
deze nieuwe versie. Wei kun je je afvragen of nier veel van de biotoop- en verspreidingsgegevens inmiddels zijn
achterhaald. Zo staan er gederailleerde kaartjes in van de flora van Californie, een gebied dar de laarsre jaren
in hoog tempo wordt volgebouwd. Als identificarie gids blijft dit hoek echrer uitstekend.
Toch geeft deze gids je een beerje her gevoel dar je bekochr bent, dus nogmaals: nier aanschaffen als je de oude
versie hebt.
J.rer Borg
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Een kweekresultaat met Phyllomedusa hypochondrialis (DAUDIN 1800)
uit Suriname
A. Abuys
Jukwcrderwcg 31
990 I GL Appingedam
Foro's van de auteur

BESCHRIJVING

Pbyllomedwa hypochont!rialis

INLEIDING
Tijdens een hcrpcrologische reis in Surinam e (april
1980) ware n we in de o mgeving van her dorp je
Hannover (even ten zuidc n van her vliegveld
Zan de rij) op zoek naar o.a. de hondskopboa,
Comllw hortulanus hortulanw. En passanr vingen
wij er een zescal Makikikkers, namelijk P/;yflomedttsa
hypochondria/is. Deze kikke rs behorcn rot de familie
van de H ylidae. Er zijn 37 verschillcnde soo n en
Makikikkers. Ze zijn re vindcn in rropisch Middenen Zuid-Amerika

Dorsaal zijn dezc slankc (mager uirzicnde) kikker~
bladgroen. Een w irachrige larerale srrecp scheidr het
groen van de dorsale kam en her oranjerood van de
tlankcn. Ook de binn cn- en onderkan t van de poten
(dijcn en oksels) zijn oranje:11.:hrig met donkcrbruine
dwarssrrepen.
Door bepaalde invlocden, wellichr door irritatie,
angs1. schrik of" agressie kunnen dezc diercn ecn
paarshruinc ldeur aanncmen. Ook heel jongc dicrcn
verkleuren geregeld. De lange porcn hebbcn opponecrbare "duimen ", echcer zonder spanhuid russen
de rcnen en de vingers. D<: lengte van her mannctje is vier cenrimerer. Her vrouwcje is war grotcr,
namelijk vijf cenrimete r.

VINDPLAATS
De vindplaars Hannover ligt aan de Parakreek en
vooral in de regenrijd vorrm her "overrollige" water
van de Para kreek kleinc moerasgebiedjes. Omzoomd
door savannebos (galcrijbos of heidebos) is zo'n
gebiedjc een ideale bioroop voor repticlen en amfibieen. H er moerasgebi ed bij Hannover ligr regen her
Zanderij sava nnegebied aan.

VERSPREIDING EN NATUURLIJKE
OM GEVING
Pbyllomedusrt hypochondria/is komr voor in de Z uidAmerikaansc Ianden Bolivia, Colombia, Suriname,
de beide Guyana 's,
Argentini e, Paraguay e n
Brazilie. Ze Ieven in bomen en srru iken in her primair en secundair tropisch regenwoud. Ook zijn ze
re vinden in ha lfopen vochcige gebieden, zoals de
randen van bossen en savannen. Belangri jk is dar er
voldoendc bomen en srru iken zijn om in te Ieven.
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In her gcbicd is sprake van ecn droog en cen regenseizoen. De droge rijd begint in augusrus, vanaf
november beginr de neerslag toe re nemen.
Her hoogrepunr van her regenseizoen valr in de
maanden april ror en mer juni. De remperatuur is
door het jaar heen vrij co nsranr. Volgens de mereorologische diensr Suriname zicn de gemiddelde klimaargegevens ( 1978) van Zanderij er als volgr uir:
TABEL ONDER
rclarievc luchrvochrigheid
gemiddelde zonpercentage
uirersre ma:ximum temperatuur
gemiddeldc maximum tcmperaruur
gem iddelde minimum remperaruur.
uirersre minimum rcmperaruur
(midden in open savan nc)

77%
62%
36,2°C
32,4°C
22,2°C
18, 1°C

Ik hcb zelf ook metingen verricht in her gebied. De
belangrijksre bevi ndingen hiervan zijn:
- Aan de rand van her savannebos (24-uurcyclus in
de droge tijd) ligr de dagtemperaruur tussen mini-·
maal l 8°C ('s naches en in de vroege ochtend) en
maximaal 36oC (midden o p de d~g in de schaduw).
De gemiddelcle temperatuur overdag is 32°C (droge
tijd). In de avond is de tempcratuur 24°C en in de
late nacht c.q. vroege ochtend circa 20°C.
- Stromende beekjes ofk rcekjes in hct (savanne)bos
hebbcn een consranrc rcmpcraruur van 24°C. Her
oppervlakrewarer van de grorc rivieren is 29°C. In
de rcgentijd kan her enkcle graden koelcr zij n en
soms rerugva llcn ror 25°C.

Phyllomedusa hypochondria/is slaaphouding juveniels van 3 weken oud
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Phyllomedwa hypochondria/is moeder mer 3 maandcn oude juveniel
- De luchrvochrigheid in de bosrand van her savannebos ligr overdag russe~ 40% en 75%, maar laar in
de nachr kan her weer oplopen tor 95%. Op de open
savanneachtige plekken is de luchrvochtigheid overJag 40% (droge tijd).
- D e luchtvochrigheid midden in her savannebos is
war consram er. In de middag is dar 75% en in d e
avond, nacht en vroege ochrend oplopend rot circa
95%.

TERRARIUM
De zes volwassen dieren die ik hcb m ccgenomen uir
Suriname zijn ondergebrachr in een terrarium mer
de afmeri ngen van 55x40x75cm (bxdxh). Onder de
schuin geplaarsre voorruir bevindr zich een venrilarierooster. In her terrarium is een warervallerje van
leisreen en cement gebouwd. Door een dompelpompje in her warerbassi n wordr her warer in beweging gebrachr, dir heeft een zuiverendc werking.
Twec lampen van 40 W, in serie geschakeld, verwarmcn de onderkant van her terrarium, waardoor de
bodem en her warer in her terrarium in de winrerperiodc 22°C wordt en in de zomer o ngevecr 24°C.
Vcrdcr vindr verlichring plaats door cen TL-buis
van 8 Wen een lamp van 40 W. dar her direcre zonlichr naboorst, waardoor er een plek in de bak o p
30°C wordr gehouden. De luchrtemperatuur in de
bak is in de winrerperiode overdag ongevecr 24<>C
en in de loop van de nacht loopt de temperaruur
rcrug naar )8°C.
In de zomerperiode loopt de luchnemperaruur in
her terrarium weer gcleidelijk op naar 26°C overdag
en l 8-20°C in de nachr.
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De beplaming bcsraac uic Fims repms, bromclia's,
cillandsia's, bome klimop en vooral Philodmdron
scandms; deze plane is belangrijk voor her aFLetten
van de eicren.

VOEDING
In voer mijn diercn in de wimerpcriode met
gekweekte krekcls, vlicgcn en fr ui rvlicgjes. In dc
zomerperiode korm d aar nog weideplankcon bij dar
ik m er een groor ncr vang. lk vang her weideplankmn in gcbiedcn waarvan ik zckcr weer dar er geen
bescrijdingsmiddclen gebruikr worden . De kikkers
zijn Ainke erers. lk voer dan ook bijna icdere dag

GEDRAG
Dc kikkcrs zijn nachtacricvc jagers, dic nier op de
Iocr liggcn, maar om zich hecn kijkend, mer bedachna me bewegingen op hun prooi afgaan.
Her terra rium

Waterval mer P!Jyllomedrwt !Jypoc!Jondrin-

lis
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Zij besluipen als het ware hun prooi. Springen doen
zij aileen als "I.e in nood verkeren en willen o m snappcn, maar rneesral is ecn vc rsncl de loopbewcging al
voldoende om zich russen her gcbladerce aan her oog
van een predaco r re o nmekkcn. Ovcrdag slapen zij,
hoog boven de grond zich verschuilend op rwijgen,
russen of achcer bladercn. Dezc slaapplaars Icicle wei
rot extra vochrverlics en gevaar voor uirdroging.
Hi ertcgen hc.:cfc dczl· kikkcrsoon een aanral aanpassingen verworvcn. Ze b een zich nier gauw vcrscoren,
kcnnclijk vcnrouwcn zc.: op hun schurklcur, boven dien bcrekent weinig beweging mindcr vochrverlies.
Door de ledcmacen dicht regen her lichaam aan re
drukken wordr her vcrdampin gsoppervlak verklcind. In her droge seiwen kunncn zc zich nog eens
cxrra goed bcschcrmen regen uirdroging J.m.v. her
"wasscn". Mer gymnasriekachrige bcwegingen van
aile poren srnercn zij ccn wasach rig vochr uir de
hu idldieren van de rug over her gehele lichaam.
Deze "waslaag" gecfr een exrra besche rming regen
uirdrogen. Uirwerpsden en urine worden gedeelrelij k in de vorm van urine-wurkrisrallen afgescheidcn,
hierdoor wordr oo k vochrverlies regengegaan.
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KWEEK

Gevouwen blad waarin legsel

Kweekbak waarin ca 20 larven

In de regenrijd (tcvens paarrijd) verlaren de diercn
hun leefgcbicden in bomen en struiken en zoeken ze
her water op. Her mannerje maakr in de rcgenrijd
{avonduren) een kwakend gcluid dar lijkr op her
'klakken mer de tong'. Hicrrnec rrachr hij de: vrouwrjes naar zich roe Iokken en bakenr hij zijn rcrrirorium af. In de parings rijd vindr er ondcrling russen de
mannerjes een rivalcnsrrijd plaars. Her is een soorr
worsrelpartij waarbij mer de duimen een 'wurgingsdruk 'op elkaar wordt uirgeoefend. Om re paren
kruipr her mannerjc op de rug van her vrouwrje en
houdt haar srevig onder de oksels vast (amplexus
axi llair). Her vrouwrje zoekr mer her mannerje op de
rug een blad boven her water op. Mer haar poten
houdt her vrouwtje her blad aan de randen vast en
legt baar eirjes in een stevige gclarineachrige massa
op een blad. Tijdens her leggen bevrucht her manncrje de eirjes. Daarna drukt her manncrje her
vrouwrje naar voren c.q. naar boven en vouwt her
blad mer de achrerpoten dubbel. De kl everige eimassa plakt goed zodar her geheel goed blijfr zittcn. Her
nesr kan 60 tor I 00 eieren bevarrcn
De kwcck in her terrarium is mecrde re malen gelukr.
Door na een relarief droge periode de luchrvochrighcid te verhogen, bijvoorbceld door exrra vee! re
sproeien, komen de dieren in paarstemming. Als de
eitjes gelegd zijn knip ik na een week her blad af. Dir
blad mer her legsel bevesrig ik boven een klein bakje
{I Ox I 0 em) mer water dar in een mer water gevu ldc
kweekbak voor planrjes wordt geplaarst. Dir bakje
wordr mer een aquariumverwarming op 25°C
gehoudcn mer een relarieve luch[Vochrigheid van
95%. Na 14 dagen vallen de larvcn in her water. Bij
ecn remperaruur van 22°C kan de onrwikkeling van
de larven wei 14 dagen Ianger duren (ervaring van
dhr F. Ensinck). Voor de verdere opfok worden de
larven per 20 sruks in een plastic bak van 25x 15x 15
em ondergebrachr mer leidingwarer van 25°C.

OPFOK

La rven mer ach terpoten
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Her voedsel in de eersre week besraar aileen uir Terra
Micro Mi!}. Daarna geef ik ook Terra Phyll aangevu ld mc.:r Terra FD-menu. Korr voor her verschonen
(wekclijks} van her water (denk om de remperatuur
van het water: van revoren her water op de juisre
temperaruur brengen) srrooi ik war Carnicon in hc.:t
water.
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Na ongevccr 40 dagcn komen de achterporen (de
aanzer daarvan) cevoorschijn. Na cen periotic van
ongeveer 50 dagen verschijnen de voorporen plocseling en volledig ontwikkcld. De voo rpoten 1.ijn
(voordat zij tevoorschijn komcn ) onder d e huid vollcdig tot o mwikkeling gckomen. Ongevccr 5 dagcn
voordat de voorpotcn 'uitbrcken' , krijgen de larven
cen groenachrige klcur. Kort nadat de voorpoten
zijn uitgebrokcn ko men de gcmccam orfoscerdc larf·
jes als helc kleinc kikkerrjcs m et ecn sraarr aa n land.
Even voordar of direct nadar de voo rporcn doorkomcn . moeren de larvcn in cen bak mer ondiep water
geplaatsr worden met ecn gelcidelijk in her water
aflopend landgedeclte. Ecnmaa l aan land, verdrinken de jonge kikkers wan nee r zij weer in her water
re rcchrkomen. Her o ndcrbrengcn en groorbrcngen
van de jonge kikkcrs gebeurt in ccn aquariurnbak
(plastic) m er grind en water roc net onder her grindoppcrvlak. Ecn dcrde van de bak is ccn droog landgedeelte van rurfblok, evr. mer mos en planrjcs. War
bctreft rcmperaruur en Iicht moer cr een duidclijke
dag- en nachrcydus aa ngehouden wo rden. Een dagcemperaruur van 24oC tot 28°en nachttemperamur
van 24oC tot 20°C. In de wi nterpcriode besraat de
voeding van de jo nge kikkcrrjes grotcndecls uir
frui rvliegjes en in de zomerperiode uic wcideplankton. De jonge dieren hcbben veel voedsel nodig.
M ijn ervaring is dar de jonge kikkcrs als ze in de
wi nter aan land komen 2 a 3 m aanden zeer goed
groeien o p een dieet van fruirvliegen. Hierna komt
de groei langzamerhand roc srilsrand. Zodra in her
voo rjaar weidcplankron wordr gevoerd creede cr
direct een grocispurt op.

Pbyllomedusa hypochondria/is, drie wcken na aan
land ko mcn

LITERATUUR
PYBU RN, W.F., 1980. The function of cggless capsules and lc:tf in nests of the frog PhyllomediiSa hypochondria/is (Anura: Hylidae). Proc.Biol.Soc.Wash.
93 (1): 153- 167.

BREEDING
RES ULTS
WITH
Phyllomedusa hypochondria/is FROM
SURINAM
The author brought back six orange leg monkey
frogs, Pbylfomedma hypochondria/is from a herpetological journey to Surinam in 1980. T he frogs were
found near the savannas of Zanderij. The males arc
:tpproximatcly 4 em long; the fe males a re one ccntimecre longer.

RESULTAAT
Uirkomsr van de legsels:
Eersre legsel (13-1 0-80): 24 larven; allen aan land;
7 in Ieven bij anderen.
Tweede lcgsel (10-11-80): blad met legscl in water
gevallen.
Derde legsel (11 - 12-80): 60 larven; 49 aan land;
40 roc half\vas en naar Je rden.
Vierde lcgsel (0 1-02-8 1) : in her terrarium Iaten onrwikkelen; alleen 9 larven in her bassin tcrcchtgekomcn; de rest van de eitjes in her blad uirgcdroogd;
in 1983 een zestal volwassen kikkcrs overgehouden.
Opmerking: bij aan land gekomen kikkertjes van
alle legsels was niet een misvormd!
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Pbyllomedusa hypochondria/is, k.ikkertje net aan
land
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The frogs are brightly green coloured on the back
and are able to change colour into brownish. The
side is orange/red, separated from the back by a lateral white stripe. The animaJs were housed in a terrarium measuring 55x40x75cm.The temperature in
the terrarium would rise to an average of 26° C
during the day, and drop to an average of 20° C at
night. The frogs were fed with fruit-flies and crickets during wintertime, in the summertime aJso
with insects caught in the wild. Breeding succeeded several times. To create a breeding environment rainfaJl was simulated. Soon the males began
calling. The caJl sounds like a sharp "klock" (with
the tongue). A pair in amplexus deposits its eggs on
the upper surface of a leaf. Later the egg mass was
wrapped tightly in the leaf. The leaf (with eggs) was
clipped from the plant and brought into a small
container with some water in it. It is important that
the eggs are not in contact with the water. The water
in the container was kept at a temperature of25o C.
After 14 days, the tadpoles fell into the water. The
tadpoles grew well on a diet of fish food. Some extra
calcium {Carnicon) was given. At about 40 days,
the hind limbs emerged, ten days later the forelimbs. This happened very suddenly. It appears that
these limbs develop complete under the skin of the
tadpole. After the metamorphosis, the young frogs
were fed with fruit-flies and other small insects.
Food was offered frequently and in large quantities.
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Reptielen op het spoor in Zuid-Limburg en Belgie
R.A.M. Tilmans
Kerksrraat 62
6267 EE Cadier en Keer

INLEIDING

Limburg, aileen voor de Gladde slang ( Coronella
austriaca) en de Zandhagedis (Lacerta agilis)

Op 19 augustus 2000 organiseerde de
Herperologische Srudiegroep van her Naruurhistorisch Genoorschap in Limburg in Zuid-Limburg
een excursie mer als rhema "Reptielen op her
spoor". Dir arrikel is een bewerking van een arrikel
dar eerder verscheen in her Naruurhisrorisch
Maandblad (TILMANS, 2000). Zijdelings wordt
ingegaan op waarnemingen van reprielen elders
langs sporen, waaronder in Belgic. De waarnemingen vormen aanleiding om in die artikel verondersrellingen en conclusies van her onderzoeksbureau
Alrerra omrrenr reacrivering van de 'ljzeren Rijn'
(WIEMAN et al, 2000) kritisch onder de loep re
nemen.

spoor(bermen) uirdrukkelijk worden genoemd als
bioropen waar deze dieren waargenomen kunnen
worden. Van den BRAND & STRONKS (1989)
noemen voor het spoor 'De Borkense Baan' in de
omgeving van Winrerswijk, naasr Zandhagedis, ook
soorren als Hazelworm (Anguis fragilis), Ringslang
(Natrix natrix) en Levendbarende Hagedis (Lacerta
vivipara). Ook de Adder (Vipera berm) wordt langs
spoorlijnen
gevonden
(Natuurbalans-Limes
Divergens, 2000).
Hoewel dus uir de literatuur bekend is dar reptielen
langs het spoor gevonden kunnen worden, zal men
roch het geluk aan zijn zijde moeren hebben om
deze dieren te vinden. Her was dan ook verheugend
om op het spoortraject maar liefst 42 Levendbarende Hagedissen re zien over een aaneengesloten trace
van iets meer dan 2 kilometer. In een van de drie
kilometerhokken die bezocht werden, was nog niet
eerder een Levendbarende Hagedis waargenomen.
Daarnaast werd langs her spoorwegtrace een Hazelworm gevonden. Volgens de ZLSM komt de
Hazelworm aileen maar voor op her trajecr Schin op
Geui-Simpelveld.
Opvallend aan de waarnemingen was her verhoudingsgewijs groot aanral juveniele Levendbarende
Hagedissen dat zich in de zon koesterde. In totaal
werden 32 juvenielen en 10 (sub)adulten gevonden.
Dit stemr overeen mer de procenruele verdeling van
her aanral waarnemingen van juvenielen en
(sub)adulren afgezet regen de 12 maanden in LENDERS (1992). Aileen op beschaduwde trace's met
aan weerszijden van het spoor een dichre en hoge
begroeiing of met over het spoor een brug, werden
geen hagedissen gevonden. Dir was echrer maar her
geval over een Iengte van hooguit enkele denrallen
meters. Her is interessanr om in het algemeen nader
re onderzoeken in welke mate beschaduwde trace's
een barriere vormen voor de migratie van reptielen
en daarmee de genetische uitwisseling van deze dieren kunnen belemmeren.

HET ONDERZOEKSGEBIED
De excursieleden bestaande uir Denis Frissen, Jo
Bindels, Olaf Op den Kamp en de auteur, verzamelden zich 's morgens bij de kerk in Wijlre. Her
slechte weer, her regende die morgen, maakte de
vooruitzichten voor her vinden van reprielen niet
goed. Tegen de verwachring in begon 's middags de
wn te schijnen; ideaal om reptielen op te sporen.
Her gebied dar bezocht werd, strekr zich uit over her
spoorrraject Wijlre-Eys, dar deel uitmaakt van her
spoorrraject Schin op Geui-Simpelveld dar van
1992 tot 1995 geen treinverkeer kende maar hierna
weer in gebruik werd genomen door de ZuidLimburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM).

WAARNEMINGEN VAN LEVENDBARENDE HAGEDIS EN HAZELWORM
Wanneer de verspreidingsadas van amfibieen en
reptielen van Van der COELEN ( 1992) er op wordt
nageslagen, blijkt dar voor aile inheemse reptielen in
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Levendbarende Hagedis. Spoor russen \Vijlre en
Eys Foro: 0. Op den Kamp
Door, buircn de rijden dar de rrcin rijdr, regelmarig
een schaapskudde her spoor re Iaten begrazen wordr
her spoor vrijgehouden van srruikgewas, zodar de
rreinen ongehinderd op her baanvak kunnen rijden.
De inzet van de schaapskudde maakr onderdecl uir
van her voorlopige beheerpl:m dar de ZLSM in
samenwerking mer de Srichri ng lnsrandhouding
Kleine Landschapselemenren mer ondersreuning
van de Nederlandse Spoorwegen en de provincie
Lim bu r" speciaal voor her gehde spoorrrajecr hecfr
opgesreld. Dir voorlopige beheerpbn is opgesreld in
afwachring van de aanwijzing in her kader va n de
Natuu rbeschermingswer. In de ZLSM ressorrcerr
een werkgroep "Groen" die zorg draagr voor de uirvoering van de beheersmaarregclen (mond. mcd.
mevr. L. Berghof en schrifr. med. diu. J. Bezemer,
ZLSM, 2000). Zou her spoor nier worden vrijgehouden van opgaande begroeiing, dan 7.ou her spoo r
nier aileen op den duur ongeschikr raken voor her
rreinverkeer maar ook als leefgcbied voor reprielen.
Dar de Levendbarende Hagedis over een grorere
lengre van her spoor voorkomr, blijkr uir een waarncming noordwesrclijk van her trace in 1997 toen
2 exemplarcn bij her spoor werden gezien. Her
berrof hier desrijds cveneens cen nieuw kilomererhok.
Opmerkelijk is dar ccn overLicht van kilomcrerhokken van de Lcvcndbarende Hagedis in TILMAN$
( 1998) laar zien dar de soort ook is waargenomen in
de kilomererhokken van her spoorrracc Eys Simpelveld. Mogelijk dar er sprake is van cen of
meerdcre aaneengesloten popularienerwerken van
de Levcndban.:nde Hagedis op her gchde spoorrraject van de ZLSM (van Schin op Gcul rot Kerkrade
e n van Simpelveld rot aa n her Duirse Verschau).

De waargenomen hagedissen werden zowel gevonden in de spoorbermen als op her spoor zelf. In een
kapvlakte naasr het spoor werden enkelc
Levendbarcndc Hagedisscn gezien op met name
boomsrron ken .
Op her spoor kunnen hagedissen zich snel opwarmen op de rails, de hourcn bidzen en het aa nwczige
grind. Daarnaasr vormen de losse srenen op her
spoor idcale plekkcn voor de dicre n om zich bij
onraad sncl in re verschuilen, zoals rijdcns de invenrarisarie bleek. Dar geldr ook voor de houtcn bielzen
mer hun ralloze spleren. Volgens WI EMAN ct al
(2000) wordr de open ruirmc van de spoorbaan door
rcpriclen waarschijnlijk gemeden vanwegc gebrek
aan dckking. Deze verondersrcl ling gaar in elk geval
dus nier op voor d e Levendbarende Hagedis en (zie
hierna) Gladde Slang, H azelworm en Muurhagedis.
Vanuir hcrperologisch maar ook vanuir emomologisch oogpunr (biel1.cn vormcn onder ~~1dere voor
bijen en wespcn, waarondcr soms vnJ zcldzame
soorrcn, bclangrijke biotopen) zou her gebruik van
bcsrrijdingsmiddelen op her spoor dan ook nier of
met de nodige rerughoudendheid roegepasr dienen
re worden.
Tabel I laar her gebruik van chemische besrrijdingsmiddclen zien in de jaren dar de ZLSM veranrwoordelijkheid draagt voor her beheer en onderhoud . De ZLSM besrrijdr ail een curarief, dus aileen
waar ongcwensre grassen en kruiden voork~~1~n.
MCPA is de laatste jaren roegevocgd ter bcsrrl)dmg
van paardcsraarren. Gebruik van glyfosaar!trimesiLIIll is na dit scizoen verboden. De vcrwachting is dar
de ZLSM volgcnd jaar weer glyfosaar gaat gebruiken. De ZLSM zegr naar minder milieuschadelijke
middelen rc zoeken, waa rbij ·t.e ook de hulp van
anderen inroept.

Muurhagcdis. Spoor bij Maastricht. !;oro: R.
Til mans
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Gbddc Slang. Spoor in Yvoir (Belgic). Foro: R.
Til mans
In Duitsland mocht de ZLSM dit jaar gcen chemische bestrijdin gsmiddcle n mecr toepassen. Volgens
de Z LSM komt dir de veiligheid niet ten goede,
maar nemcn volgcns haar claardoor ook de mouelijkheden voor hageclisse n om te zonn en af (schri'fr.
me d. J. Bezemer, Z LSM)
-r;,bel I: Gebru ik van chemischc besrrijdingsmiddclen op her baanvak van de ZLSM
[Jaar
1994
1995
1996

1997
1998
1999
2000

Soon bestrijdingsmiddd en hoeveelheid
I 00 liter glyfosaat door een aannemer
50 liter glyfosaat door de Z LSM
4 0 liter glyfosaat en 20 liter amitrol/diuron door de Z LSM
40 liter glyfosaat en 20 liter glyfosaatlrri
mesium door de ZLSM
40 liter glyfosaat, 50 liter glyfosaar/rrime
sium en 15 liter M C PA doo r de Z LSM
90 liter glyfosaa rlrrimesium en 15 liter
M C PA door de ZLSM
GO litt.:r glyfosaatltrimesium en 20 liter
M C PA door de Z LSM

Als gcvolg van de trill ingen die her treinverkeer op
de rails ve roorzaakt, mag verondersrcld worden dar
repticlen op her spoor, bij her nadercn van een trein,
't.ich op rijd in veiligheid kunne n b rcngcn . Door de
lagc snelheid zal ook de aanzuigkracht van de rrein
op reptiden mindcr groot zijn dan b ij trei nen mer
cen hogc snclheid . H e r is dus nog maar de vraag of
hagedisscn nog wd op hun ge mak op her spoo r zullen vcnocven indien de freque nrie en de s ncl heid
van her trcinvcrvocr hoog ligt.
Dar ook n iet in gebru i k zij nde spoo rl ij ncn vee! repriel ensoorten kunnen hcrbergcn , b lcck ui t ce n
excursie van Mai Arcrs, C ridi M oo rs, W ijna nd van
W ijncn en dc auteur naar her Belgischc Yvoir, een
week eerder op 12 augustus. Parallel aan her riviertj c
de Bocq werden op een s poorl ijn rienrallen Muurhageclissen (f>odttrcis mum/is) , twec G ladde slangcn
(Coronella austriam ), cc n H azclw orm en ce n
Ringslang (Natrix nrllrix) gczien. D e G ladde slangcn
en de H azelworm en sommige Muu rhaged issen w erden tusscn her grind en op en o nde r de spoorrails en
bicl zen gevonden. Bove ndien bleek her spoor ecn
grote aantrekkingskracht uir te oefc ncn op zcldzam e
vlinders zoals d e Kcizcrs rnantcl (Argynnis papbia).
~~i er en daar was dezc nier in gcb ruik zijnde spoorhJn eclucr over grote al-standcn overgroeid , waardoor
her b iotoop ongeschikt was voor reptielen (en vlin ders) en popularics bij her uitbl ijven van behccrsmaarrcgele n van clkaar gc'iso lcerd drcigen te rakt.:n.
O vcrigcns heeft de auteur same n met Cridi M oors
dit jaar ook Muurhagedissen op cen nier mcer in
gebruik zijnde spoor in Maastricht gczien.
De Muurhagcdissen gcbruikren de sp lete n in de
houten biclzen e n her aanwezige grind o rn zich bij
drcigcnd gcvaar in rc verschuilen.

Bron: Schrifrclijke m ededeling J. 13ezemer, Z LSM
Aangezien her spoo r o p dit mo me nt aileen ccn toerisrische fun ctie vervu lt waarbij de frcquenrie en
snelheicl van de treinen relatief laag ligt, zullen hagcdissen minder hinder ondervinden va n her gebruik
van her spoor dan de spoonrajecte n die in gchruik
zijn voo r intc nsicf pcrsoncn- en goederenvervoer.
Muurhagedis. Spoor bij M aast rich t. foro: R.
Til mans
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Hoe belangrijk spoorlijnen voor Muurhagedissen
kunnen zijn, blijkt wei uit het feit dat met een
geschat aantal van zo' n 5000 dieren de grootste
populatie van Duitsland op een in gebruik zijnde
spoor ten noorden van Offenburg (BadenWiirttemberg) voorkomt (LAUFER, 1998). Deze
populatie wordt mogelijk bedreigd door een geplande uitbreiding van het spoor. LAUFER sluit niet uit
dat tijdens en direct na de bouwfase,
Muurhagedissen in de omgeving geen geschikt biotoop vinden en de populatie mogelijk tientallen
jaren nodig heeft om zich te herstellen van de
ingreep.

REACTIVERING VAN DE 'IJZEREN
RIJN'
Een vergelijkbaar probleem speelt ook bij de mogelijke reactivering van de 'ljzeren Rijn' in het
Nationaal Park De Meinweg. Dit spoortrace is
immers rijk aan reptielen (zie Bureau NatuurbalansLimes Divergens, 2000). WIEMAN et ai (2000)
veronderstellen dat redelijkerwijs geen of slechts
geringe sterfte zal optreden bij reptielen ten gevolge
van reactivering van de 'IJzeren Rijn' omdat de dieren gewaarschuwd en verjaagd worden door de trillingen van een naderende trein. Zij verwachten geen
noemenswaardig effect op de reptielenpopulaties in
de Meinweg bij een tijdelijke reactivering voor een
periode van 5 jaar met 15 treinen per etmaal die met
een snelheid van 40 km per uur rijden. Aangezien
door LAUFER ( 1998) is aangetoond dat met name
jonge Muurhagedissen bij het naderen van treinen
vluchtgedrag vertonen en daarmee de thermoregulatie wordt verstoord, mag verondersteld worden dat
dit ook voor andere jonge reptielsoorten opgaat. Er
zijn aanwijzingen dat door het leereffect oudere
Muurhagedissen niet of nauwelijks vluchtgedrag
vertonen. Aangezien de 'IJzeren Rijn' ai sinds 1991
niet meer in gebruik is voor doorgaande treinen
(WIEMAN et al, 2000) zal er bij reactivering geen
sprake meer zijn van een leereffect bij adulte reptielen, zodat ook mogelijk voor deze dieren de thermoregulatie (met name van belang bij zwangere
vrouwtjes) verstoord zal worden. Hoewel ook op het
spoortraject Wijlre-Eys tijdelijk geen treinen hebben
gereden, hoeft bier bet leereffect niet als verloren
beschouwd te worden, aangezien er binnen een

Lacerta 59(3) * 2001

generatie sprake is geweest van reactivering.
In het onderzoek van WIEMAN et al is ook gekeken
naar barrierewerking aan weerszijden van het spoor.
Volgens WIEMAN et ai zullen soorten waarvoor de
spoorbermen habitat vormen, sneller gewend zijn
aan langsrijdende treinen. Residente Levendbarende
Hagedissen bleken in Duitsland een niet intensief
gebruikt enkelspoor regelmatig te kruisen (KORNACKER, 1993). Open tunnelbakken en trajecten
met geluidschermen die niet voorzien zijn van openingen dienen als absolute barrieres te worden
beschouwd. Daarnaast nemen de geluidschermen
zelf ruimte in en leiden zij tot een verlies aan kwaliteit van het overblijvende habitat door beschaduwing en beperking van de mogelijkheden voor thermoregulatie (WIEMAN et al, 2000). Mogelijk dat
doorzichtige geluidschermen geen belemmering vormen voor thermoregulatie.
Mgezien van het effect van treinfrequentie, snelheid
en barrierevorming zal bij de 'ljzeren Rijn' ook
gekeken moeten worden naar bet effect van bet
eventuele gebruik van bestrijdingsmiddelen op de
bier voorkomende reptielen en dienen de houten
bielzen bij voorkeur niet vervangen te worden door
betonnen bielzen, indien men dat overweegt.

CONCLUSIES
De resultaten van de excursie op 19 augustus waren,
zeker gezien de aanvankelijk slechte weersomstandigheden, beter dan verwacht mocht worden. Ideale
omstandigheden om reptielen waar te nemen zijn er
op het moment dat na regen de zon doorbreekt.
We hebben gezien dat spoorlijnen, die niet of slechts
in beperkte mate in gebruik zijn, mits goed beheerd,
belangrijke reptielenbiotopen kunnen zijn. Soms
vormen zij laatste refugia voor reptielen.
Opmerkelijk is dat uit de waarnemingen volgt dat,
anders dan tot nu door sommigen verondersteld,
ook het spoor zelf een belangrijke verblijfplaats
vormt voor reptielen en de aandacht voor het ecologisch beheer derhalve niet aileen op de spoorbermen
gericht client te zijn. Het is aannemelijk dat doorontginning en grootschalige aanplant van naaldbomen op de heideterreinen, reptielen hun toevlucht
zoeken naar vergelijkbare biotopen zoals we die
opspoorwegen vinden. Dit verklaart mogelijk ook
de vele waarnemingen van reptielen langs bet spoor
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van de 'Borkense Baan' en de 'ljzeren Rijn'.
Spoorrrace's die nog nier zijn ge'invenrariseerd vormen dan ook een grore uirdaging om de komende
jaren onderzochr re worden.
Belangrijk aandachrspunr bij her beheer en de
inrichring van spoorlijnen is dar mer her oog op barrierevorming spoorlijnen nier over re grore afsranden overschaduwd worden door opgaand bos langs
of op her spoor dan wei geluidschermen. Ook ?.e
snelheid van de rrein speelr mogelijk een belangnJke rol bij de vraag in hoeverre her spoor een geschikr
verblijfsbioroop vormr voor reprielen. De rreinfrequenrie en de rijdspanne die ligt russen her sroppen
van de diensrregeling en opnieuw in gebruik nemen
van her rrajecr kunnen van grore invloed zijn op de
mare van rhermoregularie die voor reprielen {mer
name zwangere vrouwtjes) een essenriele dagacrivireir is. Her gebruik van besrrijdingsmiddelen dienr
geler op de aanwezigheid van reprielen maar ook
mer her oog op de rijke insecrenwereld die mer
name aangewezen is op de houren bielzen, voorkomen dan wei beperkr re worden. Voorrs dienr voorkomen re worden dar rails en houren bielzen bij nier
meer in gebruik zijnde sporen, verwijderd worden.
Bij de aanleg van nieuwe sporen of de vervanging
van houren bielzen, zouden bij voorkeur geen
beronnen maar houren bielzcn gebruikr dienen re
worden. Aileen mer deze maarregelen kunnen
spoorlijnen "ecologische snelwegen" (blijven) vormen voor deze dieren.
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REPTILES ON THE TRACK IN SOUTHERN LIMBURG AND BELGIUM
An invenrory made in Augusr 2000 shows rhar rhe
rarely used railway embankmenr berween Wijlre and
Eys is an inreresring habirar for rhe Viviparous lizard
and rhe Slow worm. Orher disused railway embankmenrs near Maasrrichr, Winrerswijk, Roermond and
in Belgium and Germany rurn our ro be favourire
places for repriles such as Grass snake, Smoorh
snake, Adder, Common wall lizard, Sand lizard,
Viviparous lizard and Slow worm. Especially rhe
wooden sleepers are an imporranr habirar for repriles. The conservarion of popularions leans rherefore
for a grear parr upon rhe conservarion of wooden
sleepers.
Alrhough railway embankmenrs are usually free of
shadow, making rhem suirable habirars for repriles,
rhe use of herbicides and rhe frequenr high-speed
rrain rraffic mighr presenr serious rhrears ro repriles.
On rhe orher hand, disused or rarely used railway
lines are more likely ro become overgrown by high
vegerarion, which can lead ro popularions becoming
isolared. Ir is clear rhar fine-runed managemenr can
give railway lines an imporranr role as ecological
highways for several species of repriles.
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Hazelworm. Spoor russen Wijlrc en Eys.
0. Op den Kamp

r~oro:

Herpetologische waarnemingen in Maleisie ( 1): Pulau T ioman
Jo han va n Rooijcn
Jasmijnstraar 4 1
355 1 SP Urrechr
Foro's va n de auteur

IN LEIDING
In April 1999 brachr ik ccn vakanrie door in
Maleisic. Ik was zo onder de indruk van de
prachrige naruur en her reis- en verblijfgcmak aldaar
dar ik sindsdicn nog dril· vakanrics in Maleisic heb
gespendeerd. T ijd ens deze bczocken zag ik 14 soorren slangcn e n 23 soortl·n hagcdissen , excl usief de
dieren die nier gedcrerm in eerd konde n worden. Ik
kon her daarom nier nalaren verslag uir re brengen
van mijn ervaringen . Daarm ce srrcc.: f ik rwec doelcn
na . Ten l'Crsre wil ik pogen een swkje h:csplezicr re
leveren aan de hand van mi jn waarnemingen aan de
reprielc n van Maleisic. 'll:n t'\wcdc wil ik mcnsen die
cen bewek aan Z uid-Oosr Azic overwcgen, nverhalen om rc kiczen voor Malcisie. Dir :mikel is dus
nicr bedodd als ecn werenschappclij ke vcrhandcl ing
over een invenrarisaric van de Malcisische hcrpcrofauna. Her handelr eerder ove r "war je als repridenlidhebbcr zoal kunr mcemakcn in Maleisie".
Di r :mikcl behanddr her eiland Pulau Tioman.

In ecn vervolgart ikel beschrijf ik de waarncm ingen
in Sarawak en her Maleisisch Schi creiland.
lk heb dir wrslag te n dele in de ik-vorm e n ten dele
in de wi j-vorm geschreven. De reden hiervoor is dar
ik de laarsrc t'\vee vakanries mer mijn vrouw naar
Maleisie ben geweesr en zij ecn subsr:mriele bijdrage
heefr geleverd aan de waarnemingen.

PULAU T IOMAN
Pulau T ioman is ccn o ngelooflijk mooi tropisch
eiland. H er ligr 30 km ren oosren van her Maleisisch
schiereiland. Her eiland is 39 km lang en. op her
brcedste punt, 19 km breed. Pulau Tio man is nog
gchecl begroeid mer ongerepr rropisch regc nwoud .
De voo rnaamstc bebouwing besraar uir cl!alc·ts die
zich bevinden op een smalle strook langs een gedeeltc van de kust en d ie bcwoond worden door Wt'risten . De loble bevolking bc:pe rkt zich grotcndeds
rot pcrsonen die werkzaam zijn in de roeristenindusrrie. Ecn wandel pad met een lengte van zevcn
kilometer loopr va n de cne kant van her eiland naar

CIJiysopelea pefim
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de andere kam en doo rkruisr daarmee her hart van
her rropisch regenwoud. Enkele andere paden !open
parallel aan de kusdijn. Ik brachr in roraal zeven
wcken op dit eiland door.

DE KUST
De eersre rcptielen die wij zagen waren orne huisgenoorjes, d e Tjirjaks (Hemidactylus Jrenatw) . 's
Avonds was bij elk lampje een cxemplaar gesrarioneerd, zodar ik me slechrs in mijn luie srocl op bet
balkan hoefde te insralleren om hun gedrag te observeren . D ie observaties vo nden soms van dichtbij
plaats: zo vie! een parend srelletje van her plafond
om vervolgens op mij te Ianden . H er stcl was wei zo
beschaafd om de cop ulatie even re onderbreken.
Ook de grotcre Gevlekre Huisgekko (Gekko mowzrclms) was medebewoner van ons chalet. Deze gckko
is vecl schuwer en houdt zich minder frequent in de
buurt van lampen op. Deze soorr vonden we ook in
holle bomen en rorsspleren. Bovengenoemde nachrbrakers werden 's ochtends afgewisseld door de

Veelsrreepskink (Mabuya multifosciata) d ie rcgelmarig vrolijk over ons balko nnerje paradcerde. In de
buurr van ons chalet was 1.0 vee! te zien dar wij op
cen gegeven moment geneigd waren te concluderen
dat wij ons balkan nier hoefden te vcrlarcn. Oat had
waarschijnlijk ook te maken met her fei t dar de chalets zich bcvonden in een mooi onderhouden, weelderig begroeide ruin op een hcuvel aan de rand van
her woud. Zo kwam ecn Oosrerse Snuffelslang
(Ahnetulfn pmsina) op bezock terwijl wij op ons balkon zaren te lezcn. Deze soon kwamen wi j regclmarig in dit gebied regen. Twec maal konden wij t ijdens
ons ontbijt op een rerrasje gen ieten van een exemplaar dar zich boven o ns in een boom bleek op rc
houden. Een mooi cxcuus om nog even te blijven en
een extra kop koffle te nuttigen. Zo nu en dan veranderde hij van posirie om vervolgens weer lange
tijd bewegingloos te blijven. De Snuffelslang is fan tastisch aangepast aan een Ieven in de bom cn. Her
dier is geheel groen, de kop lijkt op een blad en her
lichaam is lang en dun. Deze slang kan zijn lichaam
kaarsrechr gesrrekr houden zodar je clenkr met een

Ahnetul!tz pmsina
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stcngel te maken te hcbbcn. Tocn ik aan kennissen
dia's van dit dier in "stengelhouding" liet zicn , bleek
niemand in staat de slang te onrdekken. De ogen
van deze soort zij n zee r opmerkclijk. In de horizontale pupil is een "knik" aanwezig. Her gedcelre van
de pupil voor de knik wordt gebruikt om naar voren
n.: kijken, rcrwijl her achrersre gedeelre visucle informaric afkomsrig van de ·tijkanr verwerkr. In de ruin
kwamen wij ook twec keer ecn Psrtmmodynnstes pulllt!rulmws regen. Een daarvan maaktc zich kenbaar
door over mijn voet te glijden. Dcze klcine slang
lijkr op een adderachtige. De gclijkenis bleek niet
beperkt re zijn tot her ui rcrli jk, b ij her rninste of
gcringsre werd cr namclijk vrolijk op los geheten.
Toen ik her eersre excmplaar vi ng om her re dcrermineren werd ik in mijn hand gebetcn. Mijn wens
dcze slang tc detcrmi neren werd nog hevigcr toen ik
rwee druppclrjcs blocd zag verschijnen. Een leermomcnr! De moo isrc vondsr in "onze ruin" was ecluer
een Vliegende Slang (Cin)•Sopelen pelias) die zich in
laag srruikgewas bevond. Deze zeldzam e soort is
ongelooAijk mooi: op de rugzijde bcvindr zich een
hcrhalcnd patroon va n rode. wirte en zwarre banden.

Soorren van her genus Cbrysopelf!ll zijn in staat om
hun lichaam af re plarren o m zo van boo m tot boom
re zweven.
In een nabije bananenplanrage kwam ik op een
avo nd een gekko regen die ik nict kon detcrm inercn.
Die avond was een onnocmelijk aanral miercn uirgevlogen en er warcn om die redcn vee! gekko's tc
zien. Her bl eek een Smalrecngekko (genus
y•rtorlnctylus) tc zijn. maar ik kon nice vas£Stellen
o m wclke soort her gi ng. Nog maa nden hceft dit mij
gefrusrreerd, totdat ik een recent arrikel over d e herpero6una van Pulau Tioman onder ogen krecg. H~t
bleek een nieuwe soorr re 1.ijn die recenrcl ijk op
Pu lau Tioman on rdekr is en waarschijnlijk aileen op
dir eiland voorkom t (KELVIN & LIM. I 999).
Toen wij de eerste ochtend o p cen n:rrasje een kopje
koffic dronken, mer onzc kleine huisgenootjes nog
in her achrerhoofd, srondcn wij mch wei behoorlijk
versreld van de plorscl inge schaalvergroting rocn ~e n
rwee meter lange Bandvaraan ( Vnrttmts sa/z1ntor)
langs wandelde. M ijn dag was cchter compleer roen
ik rcgelijkerrijd cen Bengaalsc varaan ( Vammts bl'llgnlemis) in her gras voor ons zag liggen.

Gonocephalus gmndis
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Cyrtodnctylus species, recem onrdekre soorr

Daarna moesren wij nog een hele dag! In de loop
van de daaropvolgende dagen blekcn deze rwee
soorren varanen in grore aanrallen in d ie gebied voor
re komen. Een bezoek aan de locale vuilnisbelr was
alrijd enerverend: er waren alrijd enkele monsterachrige Bandvaranen te aanschouwen die zich
tegoed deden aan dierlijk afval. Vooral de aanwe7.igheid van de Bandvaraan was zeer indrubvekkend. Je
hart gaar toch cn igszins sneller kloppen als je tijdens
cen wandeling door srruikgewas plotseling vlak voor
je cen ruim twee meter lang exemplaar ziet liggen.
Op zo'n moment vraag je je af wie van de twee er
verstandig aan doer de benen re nemen . In her geval
dar de varaan daar eerder toe besloot dan ik, leek her
lawaai dar mer zijn aftocht gepaard ging op een
kilometer afstand hoorbaar.
De varanen bleken n iet de enige grore reprielen te
zij n die in die gebied voorkomen. W ij ontdekren in
her bewoonde gebied namelijk ook drie jonge
Nerpyrhons (Python reticu!atu.s) m er een lengte van
respectievelijk een, anderhalf en tweeeneenhalve
m eter.Deze prachtige slangen lagen, opgerold tot
een knoedeltje, op drie tor zes meter hoogre in takken boven srroompjes.
Her is werkelijk een fanrasr ische ervaring om niers
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vermoedend in de dichre begroeiing re wren om
vervolgens plorseling een python re ontwaren die je,
naar her sch ijnr, vanaf zijn uitkijkposr aansraarr. Her
groorsre exemplaar tier zich in her water vallen toen
wij re dichrbij kwamen. In luttele seconden was deze
in her modderige water spoorloos verdwenen. De
andere excmplarcn konden wij nog in aerie zien toen
wij een half uur na zonsondergang mer een zaklamp
rcrugkeerden. Beiden hadden zich reeds "onrknoopr" en daalden af naar grondniveau reJWijl wij
mer ingehouden adem toekeken. Op cen och rend
keerden wij terug naar de pick waar her groorste
exemplaar zich eerder bevond, een srroompje mer
daaromheen zowel open plekken als dichte begroeiing. De python zagen wij niet rerug, maar wei werden we getrakreerd op een Gewone Bronsslang
(Dendre-laphis pictus) die zich op een groot blad in
de zon lag op te wannen. Deze snelle slang stond ons
gelukkig roe hem re idemificeren en enkele foro's re
maken alvorens her hazenpad re kiezen. \VIe hadden
namelijk al eerder rwee zeer snelle slangen gezien die
ik ervan verdacht tot deze soon re behoren, maar die
ik tot mijn ongenoegen nier mer zekerheid had kunnen idenrificeren .
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1 = Maleisisch Schiereiland
2 = Pulau Tioman

3 = Sarawak.
In hetzelfde type habitat kwamen Groene
Boomagames (Bronchocela cristatella) voor. Deze
soort bevond zich altijd in de nabijheid van stroompjes, maar zelden in her dichte woud.
Zelfs in de zeldzame gevallen dar wij simpelweg op
het strand bivakkeerden werden wij door de reptielen niet met rust gelaten. Zo kwam ik op enkele
meters afsrand van een verlaten "bounty"-strand een
geheel gele Maleisische Snuffelslang (Ahaetulla mycterizans) tegen.

Lacerta 59(3) * 200 l

De combinatie gele slang/gele achtergrond deed bij
mij de vraag rijzen of hier sprake was van een aanpassing aan deze habitat. De literatuur die ik tOl
mijn beschikking heb maakt geen melding van gele
exemplaren. Voorts kon ik vanuir mijn luie positie
onder de bomen aan de rand van her strand genieten van Boomskinken (Dasia olivacea), die wij ook
in her dichte woud zagen.
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HET TROPISCHE WOUD
Her verschil in lichtintensiteit russen her open.
deels bewoonde kustgebied en het dichte tropisch
regenwoud is enorm, hetgeen zich uit in de benodigde gereedschappen: een zonnebril in het kustgebied en een sterke zaklamp in het tropisch regenwoud.
De Veelstreepskink (Mabuya multifasciata) was
zowel in open gebieden als in het dichte woud te
zien. Herzelfde gold voor de Boomskink (Dasia olivacea). Zowel in de overgang naar het bos als in het
dichte bos zelf zagen wij Vliegende Draakjes (genus
Draco). Deze bevonden zich meestal op enkele
meters hoogte in de borneo. Enkele keren zagen wij
een exemplaar door de Iucht zweven, een famastisch
schouwspel. Een soon konden wij idemificeren
door de zeer lange keelwam van het mannetje:
Draco melanopogon. De andere soorten van het
genus Draco zijn slechts te idemificeren door exemplaren te vangen zodat soortspecifieke morfologische kenmerken kunnen worden bekeken. Daarom
hesloten wij verder genoegen te nemen met het
genus. Ook op enkele meters hoogte in een boom
omdekten wij een exemplaar van de Grote
Bosgekko (Gekko smitht) die snel onder de boomschors verdween. Opvallend aan deze soon zijn de
onnatuurlijk aandoende lichthlauwe ogen. De
Grote bosgecko heeft veel weg van de Tokeh (Gekko
gecko). In tegenstelling tot de Tokeh komt deze
schuwe soon niet vaak in de buurt van menselijke
bewoning voor. Tijdens onze wandeltochten keek ik
regelmatig met een zaklamp in spelonken en rotsspleten. Zonder uitzondering zag ik dan enkele
Donkere Rondooggekko's (Cnemaspis nigridius).
Een kleinere verwam, Kendall's Rondooggekko
(Cnemaspis kendallt) was veelvuldig te zien op de
wonels van plankwortelbomen. Op open plekken
in het bos zag ik in her struikgewas twee soorten
boomslangen, de Oosterse Snuffelslang (Ahaetulla
prasina) en de fraaie Elegame Bronsslang (Dendrelaphis formosus). De Snuffelslangen waren zeer
vriendelijk van aard en lieten zich dan ook gemakkelijk oppakken. Oat kwam goed van pas omdat her
onderscheid tussen de Maleisische en de Oosterse
Snuffelslang gebaseerd kan worden op de aanwezigheid van een dan wei twee anaalschilden.
De Elegante Bronsslang kon ik een tijdje observeren
terwijl deze door her struikgewas manoeuvreerde.
Lacerta 59(3) * 2001

De manier waarop een dergelijke boomslang moeiteloos en uiterst soepel en onopvallend door het
struikgewas beweegt is werkelijk verhazingwekkend
en doer je weer beseffen hoeveel slangen je niet ziet.
Ook Psammodynastes pulverulentus was weer van de
panij. Een exemplaar lag te rusten op een rotsblok
en bleek bij toenadering geenszins van plan te vertrekken. In plaats daarvan nam deze temperamemvolle slang direct de aanvalshouding aan. Tijdens
een regenachtige dag kwamen wij op her pad een
Variabele Grondslang ( Calamaria lumbricoidea}
regen. Deze kleine soon lijkt in eerste instantie op
een veredelde regenworm. Een kijkje van dichterbij
Ievert echter een gedrongen slang met kleine ogen
op. Deze soon leeft onder de grond en vermoedelijk
was dit exemplaar in verband met de regen tevoorschijn gekomen.
Op rotsen en bomen in de buurt van beekjes waren
vele Grote Hoekkopagamen (Gonocephalus grandis)
te zien. Het mannetje van deze soon is zeer mooi:
hij bezit een nek- en rugkam en wordt verder gekenmerkt door een groene grondkleur en twee rijen
blauwe vlekken langs de flank. Het vrouwtje is veel
minder opvallend gekleurd en kleiner. In dezelfde
habitat zagen we veel Gevlekte Bosskinken
(Sphenomorphus scotophilus). Veeder van water verwijderd kwamen veel Chameleonhoekkopagames
(Gonocephalu.s chamaeleontinus) voor. De bijzonder
hoekige kop van deze soon resulteert in een bijna
bizar, voorwereldlijk uiterlijk en doet vermoeden
dar de naam voor dit genus op deze soon gebaseerd
is. Langs her pad zag ik enkele kleine agames waarvan ik dacht dat het om juveniele hoekkopagames
ging. Toen ik eens war meer aandacht aan een exemplaar besteedde, constateerde ik dat oorgaten afwezig waren. Het bleek dan ook te gaan om volwassen
Oorloze Agames (Aphaniotus .foscus). Een maal
zagen wij een Stekelnekagame (Acanthosaura armata) die in een hoi in de grond verdween. Deze soon
heeft zeer karakteristieke stekelvormige "hoorntjes"
hoven de ogen, war een duivelachrig uiterlijk oplevert.
Twee maalliepen wij 's avonds van de ene kant van
het eiland naar de andere kant. Daarbij maakren wij
gebruik van sterke zaklampen en hoofdlampjes. Een
tocht in het danker is een totaal andere ervaring dan
een dagtocht. Het is koel in plaats van vochtig-heet,
de geluiden zijn anders, her is aardedonker, maar
ovenal: her is nog spannender.
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Dar een dergelijke kleinschalige expediric de moeire
waard is bleek roen ik in de schcmering een knalrode, driehoekige slangensraan achrer een sreen zag
verdwijncn. lk srond even perplex, omdar ik me een
geheel rode slang voorsrclde. Nadere inspecrie leverde cen zwarte slang met een driehoekig lichaam, een
knalrode kop en een knalrode sraart op: de zcldzame en gevaarlijke Roodkopkrait (Bungarw .flaviaps). T'ijdens de rweecle tochr zagen we een lange,
zwarte slang in een holle boom hangen. Gedeelrelijk
hevond de slang zich in de vermolmde
binnenkant van de boom, die hij vemocdelijk
onderzocht had op de aanwezigheid van gekko's.
Het bleek een Slanke Wolfslang. (Leptllropbis bomeewis) te zijn. De ervaringen met de Roodknpkrair
en de Slanke \'V'olfslang zijn exemplarisch voor een
dilemma waarje je in de jungle altijd weer voor
gcplaatst ziet: moer je je richren op war zich in de
bomen bevindt of op war zich op de grond bevindr?
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HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS
IN MALAYSIA (1): PULAU TIOMAN
The aurhor spenr, during four vacations, seven
weeks on rhe Malaysian island of l'ulau Tioman. Ten
species of snakes and sevenreen species of lizards
were seen. The observations are typical for rhe diversiry of rhe ecological niches in the uopical foresr.
The observations were varying wirh the rime of rhe
day, for instance nocturnal (Bungams jlalliups) and
diurnal (Ahrzerul/11 pmsina) snakes were seen. But
height al so played a role. Arboreal ( Clnysopelea peleas), rerresuial ( Psmlllnoc/yllastes pulvem!emw) and
even subterranean ( Cidamaria lumbricoit!ea) snakes
were found. These observations were comparable for
lizards. Roth nocrurnal li'l.ards ( C,/:kko ll/01/i/rchus)
and diurnal ones ( Gonocepba!us chamae!eontinus)
were observed, as were arboreal (Dmco melttnopogon), rerresrrial (!'v!almya mu!tijirsciata) and semiaquati c lizards ( llamnus saluator).

Bronchoce/rr cristt/tel!a
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Mijn ervaringen met Mrikaanse Klepschildpadden
(Kinixys homeana en Kinixys belliana nogueyt)
Els Visser
Dr. A. Diepenbrockstraat 3
2631 BH Nootdorp
Foro's van de auteur

INLEIDING

AFRIKAANSE KLEPSCHILDPADDEN

Beste mede Lacerta leden,
Eerder dit jaar heb ik mijzelf als vraagbaakvrijwilliger opgegeven, omdat ik bereid was mensen die vragen hebben over landschildpadden te helpen met
ad vies.
Onlangs ben ik door onze hoofdredacteur benaderd
om iets over landschildpadden te schrijven, met
name over Kinixys, omdat de Afrikaanse Klepschildpad wat minder bekend is bij onze vereniging.
Aan de ene kant leek het me heel leuk om hierover
te schrijven, maar aan de andere kant zijn er altijd
mensen die er nog meer over weten te vertellen.
Voor de liefhebber, die met Klepschildpadden wil
beginnen of er net mee begonnen is, kan dit best
een leuk en informatief stukje worden.

K homeana komt voor in het westelijk deel van
Afrika, zoals in Togo, Benin, enz., in het tropische
regenwoud.
K hel/iana heeft een veel groter verspreidingsgebied,
van Soedan en Senegal tot in Zuid-Afrika en van de
savanne tot in het bosgebied. K helliana he//iana
verschilt in zo verre van K h. nogueyi dat de eerste
ondersoort vijf tenen aan de voorpoten heeft, en de
tweede vier.
Er bestaan nog meer soorten, zoals K erosa welke op
K homeana lijkt, maar groter wordt en een meer
hoekiger achterkant heeft. Andere soorten zijn bijvoorbeeld K natalensis (houdt juist van droge steppen) en K spekii. Waarschijnlijk bestaan er nog veel
andere (onder)soorten, maar die zijn mij niet allemaal bekend.
De Klepschildpad is een alleseter. Alles wat op de
grond kruipt aan ongedierte, een kadaver, een hapje
poep, fruit en vooral paddestoelen. De
Klepschildpad houdt geen winterslaap, hooguit een
droogteslaap in bepaalde gebieden.
Ik neem aan dat het bij K homeana in de natuur niet
echt droog zal zijn, daar zij in het tropisch regenwoud Ieven. De temperatuur is daar vrij constant,
zo'n 30°C met een hoge luchtvochtigheid. Zomer
en winter, dag en nacht hooguit een graad verschil.
Oat K homeana uit een vochtrijk gebied komt, zou
blijken uit de aanwezigheid van anaalblazen,
waardoor dit dier blijft drijven (LAURENS, 1989).
Oeze structuren zouden normaal gesproken aileen
bij waterschildpadden voorkomen. Ik heb dit in de
badkuip uitgeprobeerd en inderdaad K homeana
blijft drijven, hoewel ze het beslist niet waarderen. Ik
heb die ook bij K belliana uirgeprobeerd, maar die
zonk als een baksteen.

MIJN SCHILDPADDEN
Zelf heb ik zeventien landschildpadden, negen
Griekse Landschildpadden en acht Afrikaanse
Klepschildpadden. De Griekse Landschildpadden
kunnen nog onderverdeeld worden in de ondersoorten Testudo hermanni hoettgeri en Testudo hermanni hermanni. Ik zal me in dit stukje uitsluitend
aan Kinixys houden. Van deze schildpadden heb ik
twee verschillende soorten, n.l. Kinixys homeana
ofwel de Stekelrandklepschildpad en Kinixys belliana nogueyi ofwel de Gladrandklepschildpad.
De kleur van de schildpadden is bruin, hoewel die
van dier tot dier wat kan varieren. Een volwassen
Klepschildpad wordt ongeveer 20 em lang, de mannetjes iets kleiner. De schildpad heeft aan beide zijden, tussen het zevende en achtste marginale schild,
een scharnier. De rest van het rugschild is uit een
stuk. De jonge dieren hebben deze scharnieren nog
niet.
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Terrarium voor Klcpschildpaclden

K bt!llirma kan droger gehouden worden dan K
!Jomet/1111, maar er rnoet wei een flinke schaal met
water aanwezig ?.ijn, wanr de dieren clrinke n regelm atig e n kunnen uren lang in de schaal badderen.
Her ligr er ook aan uir welk gebied her clicr komr,
uit een vochrigc of juist droge omgeving. Als ik het
terrarium van de dieren nier iedere dag sproei, dan
krijgen d e dieren natte ogen. Dus waarschijnlijk
komen die van mij roch uir et:n vochriger gebied.

AANSCHAF
\Xfanneer de schildpadde n uit ht:r wild worden
gehaald voor de verkoop. srerfr her groorsre dec!,
voo ral her eersre jaa r na de aan koop. Her bt:sre doer
u er aan om via de vcreniging en de cemrale kweekdienst een gekweektt: schildpad aan tt: schaffe n.
Als de dieren uir her wild gehaald worden t:n de rerrariumwinkcl halen t:n dan ook nog door ons aangekocln, zijn de dieren gesrressr. De Klepschildpad
is hier heel gevoelig voor. H er zijn nier de makkelijkstc schildpadden voor de beginner. Ook zijn zc
dan uirgedroogd en mees ral wcl mer her nodige aan
parasieren besmet, zowel in- als uirwendig. Als u dit
weer kan er na aanschaf direct gehandeld worden en
blijfr her sterftecijfcr hopelij k lager.

ln her hok van de dames (van beide soorren) is een
clerde dee! voor de drie rweejarige K belliana
nogueyi, welke aan her sramboek roebehoren. Van
deze drie peurers ben ik dus plcegoudcr. AI mijn
schildpadden sraa n in her sra mboek van de bcrreffende soorr genoreerd.
ln her hok van de rwec heren (beide soorten, dir gaar
overigens prima samen en dar rerw ijl K belliana een
m<.:er agressieve soo n is ten opzichre van de andere
schildpadden) is een kwarr van he r woonverblijf
voor de baby K bl'llimw.
M aar ik dwaal at: Mijn man Rob heefi: aile ho kken
gemaakr. Her zijn ware meubelswkken in huis. Als
u her fijn e wi lt we ren over de bouw of aan leg van
elekrricireir, ere. dan moer u hem maar bellen. Ik
hou her simpel m<.:t her verrel!en dar de hokken van
ware rvasr hour zijn gemaakr mer glazen schuifdeuren ervoor. De buirenkanr is afgeplakr mer beukenflneer. Dt: bodcm is gc"iso leerd, hicrop ligr de vloerverwarming mer daarop een zinken bak. Alles is
random afgekit. Naasr vloerverwarming zit er een
TL-buis in voor her Iicht en een warmt<.: lamp. Alles
wordr geregeld mer rijdklokken en rh ermostaar.
Mochr her zonnerje in de hokken schijnen, clan
wo rtlr her roch nooir re heet. !k houd de schildpadde n bij et:n remperawur van 28-30°C. Er zirren drie
punren in her hok waa r de warmrclamp kan worden
opgehangen of waar nog een lamp extra kan worden
opgehangcn. Vercler in her hok zijn er nachrverblijven, omdar de KJepschi!dpad zich graag schuilhoudr. Her is nier echr een dier war de hc!e dag
acrief is.

TERRARIA
Thuis heb ik voor de Klepschildpadden rwee terraria van 1.90x0.80x0.60m (lxbxh). Beide terraria
kunncn worden onderverdceld in aparre ruimren
dmv russenschotten, indien nodig. In beide "hokken" is dir op her momenr her geval.
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Ze zitten graag rustig alles is in zich op te nemen,
met name in de winterperiode. De Klepschildpad
houdt dan wei geen winterslaap, maar in de winter
houden de dieren zich wei rustiger, met name de
mannetjes. Voor de vrouwrjes is her vaak de rijd om
eieren re leggen, hoewel mijn vrouwrje K belliana
ook wei midzomer eieren heeft gelegd. Verder is her
hok ingericht met war kienhom, echte en namaak
planten hoven op de nachthokken, zodat de dieren
er niet van kunnen eten. Voorheen heb ik ook wei
planten in een pot en kienhour op de bodem gehad,
maar dar was niet zo'n succes. De schildpadden liepen alles ondersteboven en hadden natuurlijk ook
minder loopruimte. Dus behalve een waterbak en
voederschaal, staat er niets meer op de grond.
Op de vloer van de verblijven ligt bark. Her is
natuurlijk en vers in her hok gebracht ruikt her heerlijk naar bos. Bark houdt vocht vast zonder dat her
schimmelt. De bovenkant van de bark is later op de
dag droog maar de onderlaag is nog prima vochtig.
Iedere dag spuit ik de verblijven nat met een plantenspuit.

VOEDSEL
Ik geef de dieren van alles, zoals andijvie, veldsla, lof.
komkommer, tauge, alfalfa, paksoi, Chinese kool,
zomers kruiden van buiten, tomaat, diverse soorten
champignons, banaan, meloen, aardbei, af en toe
war kattenbrokjes e.d. Dit alles wordt bestrooid met
kalk en vitaminen.
Ook ligt er sepia in de hokken, waar aileen de
vrouwtjes van eten. Als de dieren bij hoog zomers
weer, vanaf 27°C, buiten lopen dan eten ze af en toe
een slakje, regenworm, oorwurm of pissebed.

VOORTPLANTING
Wanneer een vrouwrje eieren moet leggen plaats ik
een reiltje srek-aarde {zaai/poot-aarde, Iichter en
luchtiger dan potgrond) in her hok en de omgeving
hoog ik dan op met bark. Er wordt extra gesproeid
en de ruiten plak ik evenrueel af met zwart papier,
zodat onze stressgevoelige dieren rustig een nest
kunnen graven. Nou is onze K belliana absoluut
niet stressgevoelig, her vrouwrje in ieder geval niet.
Maar ik heb haar ook al ruim 13 jaar. Her is eerder
een dondersteen, war wei overgedragen lijkt aan haar
jong van 5 maanden.
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Oit vrouwtje heeft totaal in de twee laatste jaren wei
20 eieren gelegd. Zelfs een keer in de ruin op een
mooie broeierige avond met een hoge luchrvochrigheid ,en een temperaruur van 29°C. Ze legr 2-6 eieren per keer. De zes tuineieren zijn niet uitgekomen. Nadat ze haar werk volbracht had, heb ik de
eieren in de broedstoof gelegd. Ik gebruik een Jaeger
broedstoof. Geen van aile eieren zijn uitgekomen,
behalve die ze met kerst vorig jaar zo gedumpt had,
niet eens begraven. Geen tekenen dar ze zou gaan
leggen, niets. Her waren twee kersteieren. Weer eens
war anders dan paaseieren. In de stoof gelegd in een
bakje vochrige stek-aarde met een vochtigheid van
90-100% en bij een temperatuur van 31-32°C,
want ik ga voor de vrouwrjes. Bij een temperatuur
van 32°C had ik een keer een volgroeid maar dood
jong. Ik weer niet waardoor, maar voor de zekerheid
toch maar een halve graad lager. Onder de 31 °C
worden her mannetjes. Na vijf maanden de broedstoof drie graden lager gezet en waarachtig een jong
werd geboren. Her duurde bijna twee dagen voor
her totaal uit her ei was. Zo mooi. Zo compleet. Her
andere ei was al in een vroeg stadium afgestorven.
Her jong at de eerste dagen aileen wormpjes en kleine naaktslakjes. De tweede week begon her andijvie
te eten, daarna een hapje champignon, tomaat, enz.
Her eet alles hetzelfde als de volwassen schildpadden, aileen kleiner gesneden.
Na 20 eieren en maar een jong begrijpt u dar ik er
geen afsrand van doe.
Her zou war anders geweest zijn als ze aile 20 uitgekomen zouden zijn. Maar dan hoort u her nog wei
van mij.

DE TUIN
Binnen in het terrarium zitren de vrouwrjes gescheiden van de mannen. Buiten vinden ze elkaar. Ik
houd wei de beide soorten gescheiden, omdat ze
onderling kunnen kruisen, war niet goed is voor de
soort.
Buiren is her K belliana vrouwtje de baas. Binnen is
dir geen probleem. In de ruin lopen ook de Griekse
schildpadden. Wanneer een Griekse of andere
schildpad zich niets vermoedend naar de border
begeeft, hoor je aan her eind van de ruin onder her
struikgewas ineens een woest en snel aan stomende
K belliana vrouw (ik heb ze wei allemaal namen
gegeven, maar dar wordt misschien te verwarrend).
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De border is iers hoger dan her rerras.
Vanaf de hoogre kijkr her vrouwrje boos naar beneden wie her durft om in haar domein te komen. De
andere schildpad kem haar wei en druipt een beerje
af. Hij probeen her een scukje verderop wei om ook
in de min re klimmen. Her vrouwrje blijft hem volgen. Gaat de indringer niet vanzelf weg, nou dan
zorgt zij daar wei voor. Ze gaar dan in de aanval en
blijft de indringer langdurig achrerna zirren en
bonkr af en roe eens mer haar schild regen de ander.
Her maakr niet uit of die ander rwee keer zo groor of
zwaar ts.

oc

TENS LOTTE
War zijn schildpadden roch leuke dieren. Zeker nier
saai of sloom. De visite die we wei eens krijgen, verbazen zich dar schildpadden zo hard kunnen rennen.
En dar op die hoge fragiel uirziende poorjes.
Hoewel ik in her begin er regen op zag om een srukje re schrijven, viel her hansrikke mee. Ik vond her
zelfs leuk om over mijn hobby te mogen venellen. lk
hoop dar u her ook leuk vond om re lezen.
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housed, in rhe other one rwo females {both species)
an three rwo year old K be//iana nogueyi. All the
animals are included in a scudbook-project for these
animals.Temperacures are kept at 28-30°C. The
borrom is covered with bark. The surface dries
quickly buc the rest of the substrate stays humid.
The animals are fed with vegetables and herbs, fruit,
mushrooms and cat-food. In the summer, when
they are sometimes kept in the garden, they feed on
snails, eanhworms insects and woodlice roo. The
female K be//iana produced 20 eggs, clutch-size 2-6
eggs, in the last rwo years. Of these only one hatched. This egg was incubated at 31-32°C. This temperature should give rise to females, whereas temperatures below 31
result in males. At a temperature of 32°C another egg developed imo an embryo
that died before hatching.
After five months of incubation the temperature in
the incubator was decreased to 28-29°C and a baby
ronoise was born. The first few days it only ate
worms and slugs, the second week it sraned to eat
vegetables, mushrooms and tomatoes. Its diet is
now identical to the diet of the adults.
When kept in the garden during the summer, rhe
female K be//iana nogueyi displays dominam behaviour, even towards larger tonoises of another species, like Testut!o hermanni.

Her

EXPERIENCES WITH Kinixys homeana
AND Kinixys belliana nogueyi
The author describes her experiences with these tortoises. The region of origin of K homeana is the tropical rainforest of western Africa. That of K be//iana
the savannas and forests from Sudan and Senegal to
South-Africa. There are several other (sub)species of
these group of tonoises, like K erosa, K natalensis
and K spekii.K belliana can be kept somewhat more
dry than K hometma, however a large dish of water
should be supplied, the animals are drinking a lor
and like to rake a bath. When being imponed these
animals are often dehydrated and loaded with ectoand endo-parasites. The animals are housed in rwo
terrariums of 1.90x0.80x0.60, pan of which is set
apan for young animals. In one comainer rwo males
(both species) and a juvenile K bellimw nogueyi are
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De Tokkeh (Gekko gecko), een gekko vol verrassingen .
Joop van der Hulst
Veclaan 38
I 0 19 CL Amsterdam
020-7764931
Foro's J.Embrechrs

Eieren van de Tokkeh (Cekko gecko)

Laar ik me even voorstellen. Ik ben Joop van de
Hulst e n ik houd reptielen, inhoofdzaak KameIcons. Deze zijn ondergebracht in een kamer van
2,20 x 6 meter, m et aan weerszijden rcrTariums.
Een gedeelte van mijn kameleons wandelt los door
de kamer en voor deze dieren heb ik aan her plafond
druivemakkcn bevesrigd, mer in her midden een
HQL-Iamp van I 00 Watt.
Vooral bij her voeren van deze dieren, omsnapten er
voedseldieren , zoals krekels, sprinkhanen, moriowormen enz. U begrijpr dar ik, maar vooral mijn
vrouw daar niet zo blij mee waren. Om dit probleem op re losscn, besloor ik om twee Tokkeh's
kopen, zodat zij als opruimers dicnsr konden doen.
Een bijkomend voordeel is dar de Tokkeh een
nachrdier is. Overdag zie je hem zelden rondlopen,
dus de kans dar hij overdag uit de kamcr ontsnapr is
gerrng.
Zo gczegd, zo gedaan. Twee beestjes gekochr,
3 maanden in quarantaine gehouden en losgelaten .
Vee! meer dan dar d e Tokkeh een nachrdier is, wist
ik nice. Mijn vrouw en ik schrokken dan ook
behoorlijk roen we 's avonds tijdens her TV kijken
vee! lawaai en geschreeuw in mijn hobbykamer
l10orden. De voorafgaande drie maanden hadden
we ze nog nooit horen schreeuwen. Her was dus een
hele verrassing.
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Ze za.ren achter de CV-radiaror en schreeuwden , je
zou eigcnlijk moeten zeggen riepen, dar her ecn lieve
lust was: rokkeh, rokkeh en dar w'n 10 rot 12 keer
achterelkaar. Je kum dar echt hartstikke duidelijk
verstaan. Her lnvartje valr en jc begrijpr waar deze
dieren hun naam aan re danken hebben. Tevens was
dir voor mij een bevcsriging dar ze her naar hun zin
hadden en genoren van hun vrijheid.
Niet werend hoeveel voedseldieren er voor hen overbleven en daarom bang dar ze misschien re weinig
zouden binnen krijgen, ben ik ze met pinkies (babymuisjes) gaan bijvocren.
Per dier krijgen ze rwee keer per week een pinkie.
Ook dit wordt mij onder grote dank afgenomen.
Vanuit mijn hand nemen zij de muisjes aan, slaan ze
dood regen de muur en gaan er dan van zitten smullcn. Ik ben nog nooit door de dieren gebeten, maar
ik vocr geen kleinc voederdieren zoals krekels uit de
hand.
Her resulraar werd duidelijk zichtbaar, ze groeiden
als kool en binnen de korrsre keren zagen zij emit
als cchte monsters (maar wei gigamisch mooie
monsters).
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Ik had ze ongeveer een jaar loslopen toen ik tor mijn
verbazing, maar vooral ror mijn vreugde zag dar er
rwee eieren regen de muur geplakr waren. Geen normale eieren zoals van gewone gekko's maar half zo
groor als duiveneieren mer afmeringen van 25 bij
18 mm. Behoorlijk groor dus. Een van de eieren had
een scherpe deuk, die vrij diep was. Na 4-5 weken
werden er nogmaals rwee eieren gelegd, die helemaal
gaafwaren.
Na verloop van rijd begonnen de eersre eieren flink
blauw re worden, dus een reken dar ze bevruchr
waren. Ook zag ik dar her vrouwrje sreeds meer in
de buurr van de eieren re vinden was.
Op een werkgroepavond informeerde ik of er
iemand wisr hoelang de broedrijd van de Tokkeh is,
maar niemand kon me daar anrwoord op geven. Wei
werd me aangeraden een gazen kooirje om de eieren
re bouwen, zodar de jongen nier verloren zouden
gaan.
Doordar mijn vrouw de griep had, kwam ik er nier
toe de eieren af re dekken.
Her gevolg was dar toen ik op een gegeven momenr
de eieren conrroleerde (her moer zo'n 3 maanden na
her leggen geweesr zijn), ik onrdekre dar een ei compleer weg was en dar her andere ei (dar mer her
deukje) een gar verroonde. Dir ei heb ik van de
muur verwijderd en er bleek een dood jonkie in re
zirren, mer een eveneens opgedroogde dooierzak van
8mm doorsnee. Her jonkie zelf was 5 em groor.
Op dar momenr ben ik er vanuir gegaan dar her
andere jonkie als smakelijk hapje verorberd was.De
eerlijkheid gebied mij nog re vermelden dar ik de
avond voordar her ene ei verdwenen was, vreemde
geluidjes vanuir mijn reprielenkamer gehoord had,
maar op dar momenr dachr dar her van de kikkerrjes
kwam, die ik enkele dagen daarvoor gekochr had.
De derde dag nadar her ei verdwenen was, had ik
iemand van de lV op bezoek. Hij wilde van alles
over mijn hobby weren. Enrhousiasr verrelde ik hem
dar. Na een uurrje mer de man gepraar re hebben,
was hij roch wei heel nieuwsgierig de dieren re kunnen zien. Hij mee naar de hobbykamer, na de her
rondje langs de kameleons, waarvan er zoals ik eerder al vermeldde verschillende los zirren, vroeg de
reporrer: "Lopen er aileen kameleons los?"
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Nee, zei ik ook Baardagamen (Pogona vitticeps), een
van de Baardagamen had hem overigens eerder al
begroer, Gekko grossmanni en de Tokkeh. Hij keek
mij ongelovig aan en zei: "Waar zirren die dan?"
Uir ervaring wisr ik inmiddels dar de man overdag
regen de muur achrer de CV-radiaror zar, maar daar
is hij vanwege her lichr moeilijk zichrbaar. Her
vrouwrje Tokkeh was de laarsre maanden overdag
sreeds in de buurr van haar eieren re vinden. De eieren zaren achrer een kunsrsrof plaar (een srukje
aquariumachrerwand) dar ik daar speciaal neergezer
had, als exrra schuilplaars voor de dieren.
Ik dus op een kruk gekropen en heel voorzichrig de
plaar weggeschoven. Daarna srak ik mijn hand uir
naar her vrouwrje. Ze reageerde fel, ging hoog op
haar poren sraan, "blafre" naar me. Op dar momenr
zag ik her "opgegeren" jonkie onder haar buik vandaan rennen. Her vrouwrje deed een poging mij aan
re gaan vallen, gelukkig voor mij bedachr ze dar her
versrandiger was achrer haar jonkie aan re gaan.
Ik srond mer stomheid geslagen, als aan de grond
genageld maar regelijkerrijd werd ik overvallen door
een inrens gevoel van vreugde.
Twee dagen larer kwam mijn vriend Barr (een srudenr biologic) langs. Als eersre verrelde ik hem
naruurlijk van her jonkie en dar her vrouwrje haar
jonkie onder zich hield om her re beschermen.
Vol ongeloof zei hij: "Dar is nier waar Joop, kan ik
dar zien?".
Wij samen naar de reprielenkamer en ik weer na de
bekende klim en klaurerparrij de plaar, waar her
vrouwrje sreeds achrer zir, voorzichrig weggehaald.
En jawel hoor, daar zar her vrouwrje mer her mannerje er pal naasr, heiden plar regen de muur aan.
Toen Barr her vrouwrje zo zag zirren zei hij: "Maar
daar kan roch geen jonkie onder zirren". "0, nee!"
zei ik. "Kijk, maar!" en ik srak mijn hand uir in de
richring van her vrouwrje. Mereen begon ze weer re
"blaffen". Zowel her mannerje als her vrouwrje
richrren zich op van de muur. Her jong kwam onder
her vrouwrje vandaan en rende onder her mannerje.
Terwijl her vrouwrje pijlsnel de andere kanr op
rende om onze aandachr op haar re vesrigen en ons
zo af re leiden, drukre her mannerje zich weer plar
regen de muur mer her jong onder zich.
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Barts ogen rolden zowat op de grond. Een vloedgolf
van woorden kwam uit zijn mond. "War gaaf! Oat
had ik niet gedacht, dar her mannetje ook broedzorg
zou hebben. War leuk. Helemaal te gek. War strak
zeg! Bij mijn weten is dit niet bekend!"
Als ik nu nog eens terug denk moet her dus bijna zo
geweest zijn, dar een Tokkeh moeder op een of andere manier aan her geluid van her jong in her ei kan
horen wanneer her jong eruit moet. De moeder
maakt vervolgens her ei open, her jong komt eruit
en moeder eet srukje bij beetje de schaal op. Dar veronderstel ik tenminste, omdat her zwakke jong valgens mij niet zelf zijn ei heeft kunnen openen. Maar
wie weer doen ze her wei samen?
Bij her dode jong heeft moeder Tokkeh in de gaten
gekregen dar her jong niet levensvatbaar was en
heeft haar bevrijdingspoging daarom gesraakt.
Achteraf gezien had ik aan dar ei, met jong, dar niet
door de ouders soldaat gemaakt was, eigenlijk kunnen weten dar her andere jong ergens moest zijn,
want waarom wei je ene jong opeten en her andere
Iaten zitten?
Zeker de eerste 10 dagen zit her jong onder zijn
moeder of zoals in die paniek situatie onder zijn
vader. Daarna wordt her jong steeds op een veilige
plaats achtergelaten en blijven zowel vader als moeder in de buurr van her jong om her zonodig te verdedigen, of vijanden af re leiden.
De broedzorg van de Tokkeh was en is voor mij nog
steeds een hele ervaring, want met uitzondering van
de krokodil, was mij geen reptiel bekend die broedzorg heeft.
Ook zijn de rwee volgende feiten volgens mij nog de
moeite van her vermelden waard.
AI de rijd dar her jonkie er is heeft her mannetje
niet meer "getokkehd" en sindsdien heeft her
vrouwtje een mooie groene waas over haar hele
lichaam. Zo ziet u maar weer dar een door zijn agressie en bijtkracht (hij staat zelfs bekend als de
Pirbull van de reptielen) toch niet erg populair diertje, ons behoorlijk kan verbazen, met de liefdevolle
roewijding voor zijn jonkies.
U begrijpt dar ik zelf bij her uitkomen van her
rweede legsel in elk geval ga proberen her hele
gebeuren nauwkeuriger te bekijken, zodat ik meer
weer over hoe her nu precies zit met her uitkomen
van de eieren en of mijn huidige veronderstelling
juist of niet juisr is.
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TOT SLOT NOG DIT:
Als andere' leden gelijksoortige ervaringen hebben
met andere reptielen, zouden de andere Lacerraleden en ik dar heel graag willen horen. Dus leden
klim in je pen en laat heel Lacerta van jouw ontdekkingen en ervaringen met jouw beestjes mee
genieten.
Schrijf dus je verhaal, want wie weer stimuleer je
andere hobbyisten om met jouw beestjes ervaring
op te gaan doen. Her spreekwoord luidt immers
niet voor niets: "Onbekend maakt onbemind"

THE TOKAY GECKO (Gekko gecko),
A GECKO FULL OF SURPRISES
The author describes a pair ofTokay Geckos, that is
living freely in the room were he keeps his other animals, especially Chamaeleons. He keeps them to get
rid of escaped crickets and locusts. He sometimes
feeds them young mice by hand. They are living
behind a radiator of the central heating system.
After a year in captivity they produced two eggs
with dimensions 25x18 mm and after 4-5 weeks
another pair. After 3 months he noticed that one of
the eggs was gone, the other one was open and contained a dead, not fully developed embryo. He suspected that the other egg hatched and that the
hatchling was eaten by the adults. A few days later
he saw to his surprise, that the juvenile was hiding
underneath the female, which behaved very aggressive. When he showed this behaviour to a friend, a
biologist, they saw the juvenile running from under
the mother directly to the male, where he hid himself underneath his fathers belly. This animal seems
to display some form of active care for juveniles,
which is not common for reptiles and up to now
known only from crocodiles.
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Zeeschildpadden in Mexico
Monique Schouw
Hoogveenvaarr I6
4 ?I 5 EV Rucphen

ALGEMEEN
Allereersr war algemene informarie over de
zeeschildpadden in Mexico. Er besraan wereldwijd
achr verschillende soorren zeeschildpadden waarvan
er zeven ook in Mexico voorkomen en een aileen in
Ausrralie. De zeeschildpadden zijn opgedeeld in
rwee families: Cheloniidae (zeven soorren) en
Dermochelyidae (een soorr). Her verschil is dar
Cheloniidae harde schilden hebben en de
Dermochelyidae zachre schilden. Dir schild is
leerachrig en daarom is de Engelse benaming ook
"Learherback". In dir arrikel bespreek ik de soorr die
in Mexico "Dolphina" (vermoedelijk Lepidochelys
olivacea) genoemd wordr.

GESLACHTSONDERSCHEID
Mannerjes hebben de penis in hun sraarr waardoor
deze Ianger is dan die van her vrouwrje. Ook hebben ze aan hun voorporen een goed onrwikkelde
klauw, waarmee ze de vrouwrjes rijdens de paring in
bedwang houden. Bij een volwassen vrouwrje zier
men ook vaak lirrekens op her schild.
Zeeschildpadden zijn pas rond de leefrijd van
I 0 jaar geslachrsrijp. AI bij her uirbroeden van de eieren kan her geslachr geschar worden. Als de remperaruur onder de 28° C heefr gelegen zullen her
vooral mannerjes zijn, was de remperaruur hoger
zullen her vooral vrouwrjes zijn.

EILEG
Zeeschildpadden leggen rwee keer per seizoen eieren. Zij komen daarvoor 's avonc.ls of's nachrs uir
zee en zoeken een plek waar de remperaruur en
luchrvochrigheid goed is voor hun eieren. Dir zal
een plaars zijn waar zclfs bij vloed geen warer komr.
Her zand moer revens uir grore korrcls besraan,
anders srorr de kuil die ze graven steeds in. De plek
eenmaal gevonden gaar zij een kuil graven mer haar
achrerflippers. De flippers werkcn om en om.
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De schildpad graafr door ror zij geen zand meer
onder haar flippers voelr, her gar is dan ca. 30 em.
diep (bij dcze soorr zeeschildpadden).Mochr de
schildpad op bijvoorbeeld boomworrels sruiren rijdens her graven, sropr zij en legr haar eieren nier of
op een andere plaars. In de gegraven kuil worden ca.
80 ror 140 eicren gclegd rer groorre van een pingpongballerje. Na her leggen van de eieren wordr de
kuil dichrgegooid mer her daarvoor uirgegraven
zand. Daarna srampr her vrouwrje her zand aan door
zich mer haar buik hard op her zand re gooien. Om
her nesr re beschermen regen naruurlijke rovers zoals
honden en vogels, verdoezelr her vrouwrje her nesr
door mer haar flippers rond her nesr alles glad re
srrijken. Eenmaal klaar gaar her vrouwrje mer vrij
grore snclheid rerug de zee in en laar de eieren over
aan moeder naruur. Geen broedzorg dus. Na ca. 4 5
dagen komen de eieren ui r en moeren de pasgeboren
schildpadjes een gevaarlijke rochr maken naar de
zee. Sommigen worden onderweg opgepikr door
vogcls of andere rovers. Eenmaal in zee zal slechrs I
op de I 00 schildpadjes her overleven.

BESCHERMING VAN ZEESCHILDPADDEN IN MEXICO
Her is eigenlijk de plichr van de overheid om de
srranden re bewaken regen rovers van schildpadeieren. Her budger is echrer zo laag dar dir in de prakrijk nier gebeurr. Gelukkig zijn er diverse farms waar
schildpadden opgevangen en besrudeerd worden en
waar eieren beschermd worden. Deze farms worden
bemand door vrijwilligers. Deze parrouilleren her
srrand meerdere malen per nachr, graven eieren uir
en begraven ze weer in een omheind gedeelre bij de
f.1rm. Op de farm waar ik geweest ben waren nu al
zo'n I 050 nesren mer dus gemiddeld zo'n 80 ror
I40 eieren. Over deze nesren wordr gaas gespannen
zodar de vrijwilligers de schildpadjes kunnen rellen
en kunnen uirzerren bij zee om ervoor re zorgen dar
aile geboren schildpadjes ook daadwerkelijk in zee
komen.
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De vrijwilligers proberen tevens de bevolking voor
te lichten. Ze proberen te Iaten zien dar als mensen
de schildpadden op blijven eten, deze uit zullen sterven. Her blijft echter moeilijk. Er heerst veel armoede in Mexico. Mensen stelen de eieren voor voedsel
en geld. De zeeschildpadden raken ook vaak verstrikt in netten van vissers. Deze bevrijden de
schildpadden niet maar nemen deze mee voor voedsel en geld. Dit gaat zo al honderden jaren, dus her
is moeilijk om de gewoontes van die mensen aan te
passen. Armoede is dus de grootste bedreiging van
de zeeschildpad.

MIJN "TURTLE EXPEDITION" OP
15 SEPTEMBER 2000
Op het "the Whale Watching Center" in Puerto
Vallarta ontmoetten wij Sophia, een vrijwilligster
van een zeeschildpadden farm, namelijk "the Olive
Ridley Turtle Research and Conservation Program".
Zij heeft me alles verteld over de zeeschildpad en her
beleid in Mexico. Daarna zijn we naar een strand
gegaan van ca. 14 krn. lang bij Nuevo Vallarta. Op
dit strand worden de meeste zeeschildpad eieren
gevonden van deze omgeving. Op dit strand is ook
de farm gelegen. De farm is eigenlijk een kleine hut
waar de onderzoeken gedaan worden met daaromheen een omheind terrein van tientallen meters
waar de nesten zich bevinden. Bij ieder nest staat
het nestnummer, het aantal eieren en de verwachte
uitkomstdatum. Verder stond er een bassin met
daarin ca. 150 baby schildpadjes die die dag uitgekomen waren. Later die avond mochten wij deze
schildpadjes begeleiden naar de zee. Eerst gingen we
het strand patrouilleren op zoek naar zeeschildpadden. We hadden al kilometers gelopen in her donker en waren inmiddels doorboord door muggen.
We besloten maar terug te lopen en waren al een
beetje teleurgesteld omdat we nog geen zeeschildpad hadden gezien. Opeens zag de vrijwilligster 2
sporen. Volgens haar betekende dit dar de schildpad
uit zee was gekomen en tevens al weer terug was
gegaan. We hadden her dus gemist. Haar oplettende vriend zag dat de zeeschildpad op slechts 2 meter
afstand zat te graven. Na beter gekeken te hebben
was her tweede spoor helemaal geen schildpadspoor.
We mochten met een zaklamp in de kuil kijken tijdens her graven en eieren leggen. Slechts op 30 em
afsrand!
Lacerta 59(3) * 2001

Dit is adembenemend om mee te maken. De schildpad scheen her niet erg te vinden dar er acht mensen
om haar been stonden met een zaklamp. Toen de
kuil dicht was ging de schildpad her met haar buik
aanstampen. Dit maakt veel lawaai en als je je hand
op de grond hield kon je de trillingen voelen.
Daarna ging ze met hoge snelheid terug de zee in. Er
werd ons gevraagd niet op de sporen te lopen zodat
de patrouille her nest goed zou kunnen vinden. We
mochten van geluk spreken dar we dit mee hebben
mogen maken. Het is natuurlijk nooit zeker of je
een zeeschildpad zult zien. Daarna gingen we terug
naar de farm om de kleine schildpadjes uit te zetten.
We hebben ze met z'n allen uit her bassin gevist en
namen ze in een doos mee naar her strand tot op een
paar meter voor de branding. We hebben de schildpadjes een voor een, met hun gezicht in de goede
richting, op het strand gezet. Soms kwam er een
hoge golf en dan mochten we niet bewegen omdat
de schildpadjes aile kanten opdreven en we ze zouden kunnen vertrappen. Mijn broek, t-shirt en forocamera werden druipnat, maar dar had ik er wei
voor over. Her gaf een geweldig gevoel nadat we
twee ladingen schildpadjes (ca. 150 stuks) de zee in
hadden zien gaan. Met onze expeditie hebben we
tevens de farm financieel gesteund.

SEA-TURTLES IN MEXICO
The author describes a vacation in Mexico, where
she met a volunteer of the Olive Ridley Turtle
Research and Conservation Program at Nuevo
Vallarta. She visited the beach were most of the turtles in the environment laid their eggs. At the turtlefarm there was an enclosed area were nests were
reburied and a basin with some 150 hatchlings.
Together with the patrol they searched the beach at
night for turtles and nests. One female was observed
when laying eggs. Afterwards they helped with the
release of the newborn hatchlings in the sea.
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