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lnhoudso 
Herpetologische waarnemingen op Madagaskar, april2001 deel4 

Piet van Beest 224 

Nadat we de zuidwaartse reis door Madagaskar hebben besloten 

in Toliara in het zuidwesten vliegen we helemaal naar het noord

oosten naar Maroansetra. Ook hier wordt duidelijk dat Madagaskar 

een paradijs is voor mensen die van het waarnemen en fotografe

ren van reptielen en amfibieën hun hobby hebben gemaakt. 

De tokkeh, Gekko gecko- Een eenvoudige handleiding 

Jur ter Borg 256 

De tokkeh wordt regelmatig in de handel gezien en wordt ook 

nagekweekt. Het lijkt dan ook nuttig de beschikbare kennis van 

dit dier nog eens op een rijtje te zetten, gecombineerd met mijn 

overigens al wat oudere eigen ervaringen. Deze soort is tenslotte te 

beschouwen als een goed beginnersdier, als zoiets al bestaat. 

Boekbespreking: Vermehrung von Landschildkröten 

Jaco Bruekers 261 

Een uitgave speciaal gericht op met het kweken van landschildpad

den. Thomas en Sabine Vinke zijn in schildpadkringen geen onbe

kenden; reeds ja ren houden zij zich intensief bezig met schild pad

den en die ervaring blijkt ook weer uit dit boek. 

Omslagfoto (Piet van Beest) 

Van de tomatenkikkers zijn drie soorten bekend, die allemaal 

voorkomen op Madagaskar. De afgebeelde soort Dyscophus 

antongi/i komt voornamelijk in de omgeving van Maroansetra 

voor. Tomatenkikkers zijn vrij groot, tot tien centimeter totaal

lengte, en zetten de eieren af in langszaam stromend of stil
staand water. 
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V:muit Toliara vliegen weeersmaar Antananarivo 
en de volgende dag via Toamasina, waar we 
moeten overstappen, naar Maroansetra. In 

Toamasina moeten we enkele uren wachten. Inspectie 
van muren van de luchthavengebouwen levert al 
gauw een Phelsuma laticauda op. Deze goudstofdag
gekko komt alleen in het noorden van het eiland 
voor en ons exemplaar is waarschijnlijk een illegale 
passagier in één van de vliegtuigen geweest. Op het 
vliegveld van Maroansetra worden we opgehaald 
door onze plaatselijke reisorganisator, een gezette 
Chinees genaamd Cyrille. Hij heeft een kennis met 
een stokoude Renault 4 ingehuurd om ons naar zijn 
hotel te brengen. De auto wordt door ijzerdraad bij
een gehouden en valt nog net niet uit elkaar. Als de 
chauffeur ons allemaal, Margriet, Solofo, Cyrille en 
ondergetekende en al onze bagage in de auto gepropt 
heeft, rammelen we naar het centrum van het stadje. 
Hier overnachten we in het hotel, wat heel origineel 

Hotel du Centre heet. 

Het blijkt in dit gebied de voorgaande weken 
gigantisch geregend te hebben en alles staat blank. 
Maroansetra ligt aan de monding van een rivier, de 
Andranofotsy, die uitmondt in een baai, de Bay of 
Antongil. Het stadje kan men alleen door de lucht 
of via zee bereiken. Er is wel een weg die vamût 

Voorgaande pagina's (224-225): Dyscophus antongili 
Pagina 227: Phelsuma pusilla pusil/a 
Pagina 228 v.b.n.o.: Mantidacty/us sp., Mantidacty/us 
bi po rus en Mantidacty/us a/bofrenatus 
Pagina 229: Mantidactylus webbi 

Toamasina naar Maroansetra leidt, maar die is zo 

spectaculair dat hij ooit gebnûkt is voor één van de 
zwaarste Camel Trophy-races. Dit is het natste plekje 
op Madagaskar, er valt gemiddeld 4.000 mm regen 
per jaar. De gemiddelde temperatuur in de winter 
(augustus) is 21 •c en in de zomer (februari) 26•c. 
Ons doel is het eilandje Nosy Mangabe. Het eilandje 
Ügt vijf kilometer lÛt de kust. Een bootreis van onge
veer één uur brengt ons op het strand van het eiland. 
Er staat één gebouw op het eiland, wat in gebruik 
is bij de ANDAP-rangers. Daarnaast, bijna op het 
strand met uitzicht over zee, bevindt zich de officiële 

kampeerplaats. De tenten worden onder een afdak 
van palmbladeren en op een platform van bamboe 
opgezet. Het kan hier zo regenen dat de meeste 
tenten er niet tegen bestand zijn. Wij hebben geluk, 
het regent licht als we arriveren en in de loop van de 
middag wordt het droog en breekt de zon door. 

De kikkers zijn volop actief en hun spreekkoren 
zijn oorverdovend. Het eiland biedt onderdak aan 
veel soorten Mantidactylus, tijdens onze wandelin
gen vinden we de volgende soorten: M. futeus, M 
t~'l1ndidieri, M cf boulengeri, M albofrenatus, M. cf 
betsileanus, M. biporus, M webbi, M redimitus en 

Nosv MANGABE 

Nosy Mangabe (nosy = eiland, manga = boom 
en be betekent in de taal van de Malgassiers 
groot), het eiland van de grote bomen heeft die 
benan1ing lang geleden gekregen. Nu bestaat het 
520 ha grote eiland uit secundair regenwoud. 
Eigenlijk is het een heuvel die 330 meter hoog 
uit zee oprijst. Aangezien het voornaamste stadje 
in de omgeving Maroansetra aan een rivier ligt 
die zo ondiep is dat boten met een normale diep
gang l1ier niet kunnen afineren, doen die dat in 
de luwte van Nosy Mangabe en vervoeren met 
kleine bootjes materiaal naar het vasteland. Dit 
deden onze voorouders in de gouden eeuw ook al, 
VOC schepen op weg naar Batavia, de hoofdstad 
van Nederlands-Indië meerden al bij het eiland af 
om prioviand en ander materiaal in te slaan. In 
en na die tijd zijn de grote bomen van het eiland 
verdwenen. In 1966 werd een groep zeldzan1e 
nachtactieve halfapen, de aye-aye's (Daubentonia 
madagascariensis) op het eiland losgelaten en 
kreeg het de status Special Reserve. 
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M. sp. In het afdak van palmbladeren boven onze 
tent leeft een paartje Phelsuma pusilla pusifla. Deze 
kleine daggekko, 8,5 cm TL, is nauw verwant aan 
de Phelsuma Lineata en gold lang als ondersoort, tor 
men op één plaars in Madagaskar een populatie vond 
die sympatrisch (samen levend met, zonder zich re 
kruisen) met Phelsuma lineata bifosciata leeft. Het 
zijn cultuurvolgers die vaak in en op de huizen te 

vinden zijn. Vlak achter de kampeerplaats groeien 
enkele palmen, die door Phelsuma guttata b~voc:utd 
worden. Dit is een middelgrote daggekko, 13 
TL, die in tegenstelling tot de vorige soort alleen 
onverstoord regenwoud op open plekken en aan 
bosranden te vinden is. 

Rondom onze tenten wemelt het van de suun'm~r.:~ 

dissen Zonasaurus madagascatiensis. Het is een 
deze vrij grote hagedissen, 35 cm TL, hun 
bijeen te zien scharrelen. Ze zijn heel tam en eten 
ons afval, van visrestjes tot zelfs gekookte plakrijst op. 
Op een middag zie ik voor de tent op het strand 
bijzonder grote sluipwesp met een verlamde 
haan op zoek naar de ingang van haar holletje. 
legt de sprinkhaan even neer om zich te oriëntq)l!!li 
vindt de ingang, graaft hem open en veJrd'lviilllt'!ld 

naar binnen. Op dat moment schiet een Zo·~~~ 

uit de begroeiing, grijpt de sprinkhaan en 
hij weer weg komt. Tijdens één van onze 
gen zien we een hele grote schildhagedis 
grijpen, uitéén scheuren en verslinden. 
madagascatiensis is niet de enige veJrteli!:etlW<aOJrdt 

van dit geslacht die op het eiland voo 
primaire bos, ver weg van menselijke 
leeft Zonasaurus brygooi. Deze kleinere, 
overwegend bruine schildhagedis valt .u • ., .... ,~~ 

blad nauwelijks op. 

Naast de aye-aye is Nosy Mangabe het 
platstaartgekko Uropfatus fimbriatus. 
wandeling gaan we uiteraard op zoek 
re gekko. Het pad loopt op zeeniveau 
en is goed begaanbaar. Vooral bomen 
kleur bast worden nauwkeurig geï'nSJ~~ 
vind onze plaatselijke ANGAP-gids 
eigenlijk een aye-aye specialist is en 
heeft van reptielen en amfibieën, ......,"._11il!il'l'! 

stam die wij al hadden geïnspecteerd. 

gekko van maar liefst 25 cm •v•...".··.~!"-! 
gezien. Met de kop naar beneden 
tegen de stam geplakt. De zijkanten 

230. 
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bevatten allemaal uitsteeksels en frutsels waardoor 

hij één geheel met de stam vormt. Uiteindelijk zijn 
het zijn ogen die hem verraden hebben. Als de gekko 
merkt dat hij ontdekt is spert hij zijn bek wijd open 
en wordt zijn helrode tong zichtbaar. 

Nosy Mangabe en her vlakbij gelegen schiereiland 
Masoala zijn de laatste plekken op Madagaskar waar 
Mantelia laevigata nog te vinden is. Op andere eilan
den, die aan her toerisme ten prooi zijn gevallen, zijn 
ze verdwenen. Deze fraaie kikkertjes, 3 cm TL, heb
ben zwarte poten en flanken, de voorkant van de rug 
is geel-groen en op de tenen en de buik zitten blauwe 
stippen. Her zijn bewoners van het ongerepte regen
woud. Wij vinden tussen het dode blad meerdere 
exemplaren. Tussen darzelfde dode blad leeft ook een 
kameleon Brookesia peyrimzsi. Her is één van de klein
ste kameleons ter wereld, niet groter dan 4 cm TL. 
Bij gevaar valt hij om, verstart en hoopt dat hij voor 
een dood blaadje wordt aangezien. Overdag zijn deze 
dwergjes nauwelijks te vinden, maar 's nachts slapen 
ze op dunne stengels en takjes vlak boven de grond 

Pagina links: platstaartgekko, Uroplatus fimbriatus 

Rechts: Zonasaurus madagascariensis eet kikker 
Onder: Mantel/a /aevigata 
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Boven: Brookesia peyrierasi op blad 
Onder: Plethodontohyla notosticta
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en blijken ze in grote aantallen voor te komen. Ze 
delen hun territorium met een paar kleine smalbek-
kikkertjes, Plethodontohyla minuta en Plethodontohyla 
notosticta. Het zjn enorme lawaaischoppers, vooral 
Plethodontohyla minuta maakt voor een kikkertje van 
2 cm TL een ongelooflijk hard geluid. 
In een smal gat in een boomstam heeft zich een dikke 
boomkikker verstopt. Nadat we hem eruit gepulkt 
hebben met een takje blijkt het Platypelis grandis, een 
8 cm TL grote nachtactieve boomkikker, te zijn. 

Ook de lemuren van het eiland laten zich regelmatig 
horen en zien. De klagelijke roep van de Black and 
white ruffed lemur (Varecia variegata variegata) klingt 
kilometers ver door het woud, ’s middags bezoekt een 
familiegroep White fronted brown lemur (Eulemur 
fulvus albifrons) ons kamp. En ’s avonds begluurt een 
Bruine muismaki (Microcebus rufus) ons vanuit een 
vork in de boom aan de rand van het kamp. Alleen 
de aye-aye (Daubentonia madagascariensis) zien we 
niet goed. ‘s Nachts, bij voorkeur in het pikkedonker 
komt hij 25 meter hoog in de bomen tot leven. Dat 
is teveel voor onze kippige ogen.

Een nachtwandeling door Margriet, Solofo en 
Armand, waaraan ikzelf niet deelnam, had de vol-
gende waarnemingen ten gevolge: twee slangen uit 
hetzelfde genus Pseudoxyrhopus tritaeniatus en P. 
heterurus,  Paroedura homolorhinus,  Blaesodactylus 
antongilensis, Callumma nasuta en Sanzinia madagas-
cariensis. Als we de volgende dag een smal en weinig 
gebruikt pad recht over de heuvel naar de andere kant 
van het eiland nemen, zien we een vreemd verschijn-
sel. Eerst lijkt het op een slangetje dat een ander 
slangetje heeft gevangen. Uit nadere bestudering 
blijkt het een slangetje te zijn die een Amphiglossus sp. 
gegrepen heeft. Amphiglossus is een genus dat behoort 
tot de familie SCINCIDAE. Er zijn 28 soorten bekend, 
waarvan er 26 op Madagaskar voorkomen. Ze leven 
een zeer verborgen leven in holen en worden zelden 
waargenomen. We laten het kleine slangetje (50 cm 
TL), dat later door dr. Frank Glaw op basis van de 
dia als een waarschijnlijke Exallodontophis albignaci 
wordt gedetermineerd, natuurlijk deze prooi niet 
opeten. Eindelijk een kans om een Amphiglossus goed 
te bekijken. Als ik na het vangen de dieren uit elkaar 
haal om te fotograferen, geef ik in mijn enthousiasme 
zonder na te denken de slang aan mijn vriendin en de 

Amphiglossus sp.
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Op aandringen van o.a. het WWF, het Internationale Wereld Natuur Fonds hebben de autoriteiten in 
1996 210.000 ha van het schiereiland Masoala (spreek uit mashwal) de status van National Park gegeven. 
Inmiddels is dit uitgebreid tot 410.000 ha. Het is het laatste echt grote stuk aaneengesloten regenwoud 
dat Madagaskar 11og kent. Door het gebrek aan eb en vloed aan de oostkant van het eiland, eindigt het 
regenwoud op zeeniveau. Helaas vonden de autoriteiten het noodz."lkelijk om vroegtijdig de plannen met 
het gebied openbaar te maken. De plaatselijke bewoners, er bevinden zich enkele vissersdorpjes langs de 
kust hebben als reactie daarop vrijwel de gehele kuststrook in culnlllr gebracht. Madagaskar kent namelijk 
geen grondeigendom. Het principe geldt: Wat je gebruikt is van jou. Het gevolg is dat een strook van 
plusminus 100 meter langs de hele kust is kaalgekapt en veranderd in rijstveldjes of andere aanplant. Het 
spectaculaire gezicht van oerwoud grenzend aan de oceaan is alleen nog goed zichtbaar bij het onderzoeks
centrum Andranobe en op enkele plaatsen die te steil waren om in culruur te brengen. 

skink aan deArmand, onze gids. Margriet stond voor 
het eerst in haar leven met een slang in handen, maar 
hield zich kranig. Ar mand echter had deAmphiglossus 
voor het gemak bij de staart vastgepakt, dus dat was 
het enige lichaamsdeel wat nog te fotograferen over 
bleef. Weg skink. Maar toen Ar mand éénmaal begre
pen had dat deze beestjes ons meer interesseerden 
dan de aye-aye, waarin hij gespecialiseerd was, had 
hij binnen vijf minuten een holletje ontdekt en een 
prachtige Amphigi<Jssus sp. voor ons uitgegraven. 

In de buurt van het strand vinden we een mager 
vrouwtje Furcifer pardalis. VolgensArmand is het de 
periode waarin de eieren gelegd worden. Zij heeft 
waarschijnlijk op het strand haar eieren begraven 
en is nu op de terugweg naar haar territorium. 
De volgende dag keren we met de boot terug naar 
Maroansetra om proviand op te slaan voor ons vol-

TOMATENKIKKERS 

Het genus Dyscophus behoort tot de familie 
MICROHYLIDAE, subfamilie DYSCOPHINAE. Er 

zijn drie soorten bekend, allemaal voorkomend 
op Madagaskar. Dyscophus ttntongili is lang popu
lair in de terrariumwereld geweest en op een 
gegeven moment moesten de autoriteiten een 
exportverbod instellen om de soort voor uitster
ven te behoeden. D. ttntcngili komt voornamelijk 
in de omgeving van Maroansetra voor. De handel 
heeft zich nu gericht op Dyscophus guineti, een 
iets minder fel gekleurde soort. Beide soorten 
tomatenkikkers zijn groot, tot 10 cm totaallengte 
en zetten de eieren af in langszaam stromend of 
stilstaand water. 

gende doel, het schiereiland Masoala. I n Maroansetra 
maken we een avondwandeling en vinden in en om 
de open riolen van het stadje verschillende toma
tenkikkers, Dyscophus antongili. 
zoeken we de strtLiken langs de weg 
af (waar kan je dat in Nederland nog 
opgepakt te worden?) en vinden in een 
de nachtactieve slang Mttdagascarophis 
colubrinus. Het is een stevig gebouwde slang, tot 
cm TL, behorende tot de familie CoLUBRIDAE en 
het bezit van opistoglyphe giftanden. 

De volgende ochtend gaan we weer met de boot 
Masoala schiereiland. Het is een vijf uur dur<t#Jtdt!'ll 
naar onze kampeerplaats. Onderweg krijgen 
onze Chinese reisleider Cyrille en Armand, cüe 
weer bij is, te horen dat de locatie die wij 
uitgekozen niet beschikbaar was. In onze luie 
thuis hadden we de keuze laten vallen op n.rturam-

een onderzoekskacup van het Peregrine Fund 
waaruit wetenschappers de zeer recent herontdekte 
uilensoort, de Madagascar red owl (Iyto soumttgr~ei) 
en de ook uitgestorven gewaande Madagascar sèrpent 
eagle (Eu~·iorchis astur) bestuderen. ,!O'jllfllllii~~;;_.J 
den onder stricte voorwaarden in het 
Helaas waren in de voorgaande jaren, voornamelijk -' 

door dagjesmensen die met cnLiseschepen aangevoer~ 
werden, problemen ontstaan. Men hield zich niet~ 
de regels en verstoorde op die manier de broedende 
vogels en de wetenschappers. De locatie bleek sinds 
rwee jaar taboe voor toeristen. Wij worden nu naar 
Lolarrozona ('Muil van de walvis') gebracht, een k 

gekapte heuvel aan de oevers van een klein b je. 
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Het blijkt ook de tijdelijke verblijfplaats van een 
lokale visser, die van hieruit nachtelijke vistochten 

onderneemt. Wij zijn van verse vis verzekerd. Zijn 
onderkomen bestaat uit vier palen van plusminus 
anderhalve meter hoog met een dak van gedroogde 
palmbladeren. Ook hierin leeft Phelsuma pusilla 
pusilla. 

Onze eerste tocht voert ons naar het ongerepte 
regenwoud. Om dat te bereiken moeten we de eerste 
honderd meter over de dijkjes rondom rijstveldjes 
jongleren. Daarna volgt het woud. Er blijken nergens 
paden te zijn. We dienen ons een weg te banen heuvel 
op heuvel af door de tamelijk dichte begroeiing. Het 
laaglandregenwoud in Madagaskar is minder hoog en 
kent minder etages dan elders op de wereld, met als 
gevolg dat de boomdichtheid er driemaal zo hoog is. 
Midden op een steile helling zien we een slang, plus
minus één meter lang, lichtbmin gekleurd. Te snel 
om te vangen. Ook aan de hand van de dia's kan Dr. 

Pagina 238-239: Mantidacty/us /uteus 

Frank Glaw later de slang niet determineren, hij lijkt 
op geen enkele bekende slang en is mogelijk een nog 
niet beschreven soort. Op een open plek, veroorzaakt 
door een omgevallen boom, groeien jonge palmen. 
Hierop vinden we Phelsuma guttata. Op de terug
weg, weer in de buurt van het rijstveld treffen we de 
kikkers Mantydactylus boulengeri en Agiyptodactyius 
madagascariensis aan, alsmede een zeer snelle slang, 
!thycyphus perineti. Deze grote slang, 130 cm TL uit 
de fàmilie CoLUBRIDAE komt voornamelijk in voch
tige regenwouden voor, heeft opistoglyphe giftanden 
en is groot genoeg om met respec t te behandelen. De 
kop van de slang is lichtroodbruin en richting staart 
wordt de kleur steeds dieper en donkerder. 

Na het avondeten, uiteraard een heerlijk visje, maken 
we een wandeling in het donker. Aangezien er ner
gens paden zijn, blijven we langs de kust. Net blûten 
het kamp, aan de rand van het strand kunnen we 

op de grond weer een Madagascarophis colubrinus 
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colubrinus vangen. In een spleet van een dode boom 
vinden we de visraatgekko Geckolepis maculata. Deze 
typische gekko bezit schubben, die dakpansgewijs 
over elkaar liggen en makkelijk loslaten. Een even-
tuele belager die niet meteen goed toegrijpt vindt 
zichzelf terug met een bek vol schubben en de gekko 
is ‘gevlogen’. Na een volgende vervelling is alles weer 
in de oude staat.
Een gigantisch kikkerconcert brengt ons bij een 
watervalletje in een beekje. Het nachtactieve kik-
kertje Cophyla phyllodactyla is niet groter dan twee 
centimeter maar maakt een herrie waar een vlakbij 
ook kwakende Boophis madagascariensis, die ruim zes 
centimeter meet, niet bovenuit komt. 

De tweede dag varen we met de boot verder langs 
de kust naar een plek waar zich volgens Armand 
litoral forest, kustbos bevind. Dit bos is opener en 
dus beter begaanbaar en we vinden weer veel amfi-
bieën. Uiteraard weer van het genus Mantidactylus: 
Mantidactylus wittei, M. betsileanus, M. (subgenus 
Brygoomantis) sp., M. asper en sp.  Als we langs een 
oude, dikke boom met veel spleten en gaten lopen, 
klinkt opeens een luid geblèr uit een van de spleten. 

We springen van schrik een gat in de lucht. Iedere 
keer als we met onze zaklantaarn in de spleet schijnen 
klinkt het geblèr opnieuw. Het is duidelijk een grote 
kikker en hij lijkt op een Platypelis. Helaas lukt het 
ons niet hem uit zijn spleet te pesten en de boom is 
te gezond en dik om hem om te hakken. Het blijft 
een raadsel, want in de literatuur wordt dit geluid 
nergens genoemd.
Een omgevallen boom is het territorium van een 
middelgrote gekko van 20 cm TL, Blaesodactylus 
antongilensis. Nadat ik hem gevangen heb (of hij 
mij) kunnen we hem rustig bestuderen. Hij blijkt 
niet van plan mijn vinger de eerste 10 minuten los 
te laten. De gekko lijkt sprekend op zijn familielid 
Blaesodactylus sakalava, die we in het zuiden in het 
kurkdroge stekelwoud vonden. Als deze gekko’s ooit 
geëxporteerd worden zullen we maar hopen dat de 
vindplaats erbij wordt vermeld. Het verschil in leef-
gebied is uitermate extreem. Ook vinden we tussen 
het dode blad op de grond weer een kortstaartkame-

Madagascarophis colubrinus colubrinus 

Volgende pagina:’s 
242 boven Cophyla phyllodactyla,  

onder Brookesia superciliaris 
243   Boophis madagascariensis
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!eon, Brookesia mperciliaris. Dit is één van de grootste 
vertegenwoordigers van dit geslacht met een lengte 
van 9 cmll. 
Tijdens onze laatste avond ontdekt Armand op 100 
meter van ons kamp op het strand een Sanzinia 
madatJcariemis die zich met de staart heeft vastgezet 
in een holre van een I ,60 hoog rotsblok. Met de 
kop naar beneden wacht de Madagaskarboa op een 
prooi. Men zegt dat deze boa's zelfs tenrecs, alleen 
op Madagaskar voorkomende, uitermate stekelige 
insecteneters eten. 
De volgende dag keren wij terug naar Maroansetra 
voor de vlucht naar Antananarivo. Onze vakantie zit 
er bijna op. Ruim ingepla11d om voorbereid te zijn op 
onverwachte omstandigheden moeten we twee dagen 
overbruggen tot onze vlucht naar huis. Wij blijven 
uiteraard niet in de hoofdstad, maar reizen meteen 
door naar het meest bekende en populairste naruur
park van her eiland Analamazaotra Special Reserve, 
beter bekend onder de naam van het dichtstbijzijnde 
dorpje Andasibe (Malgasch) of Perinet (Frans). Op 
slechts vier uur rijden van de hoofdstad via een hele 

goede weg wordt dit park door vrijwel alle toeristen 
bezocht. Luxe lodges verrijzen als paddestoelen rond
om het natuurpark. De grote attractie zijn de lndris 
(Indri indri), de grootste nog in leven zijnde lemuren 
die Madagaskar bezit. Hun roep lijkt op dat van de 
zingende grijze walvissen van Hawaii en klinkt vooral 
's ochtends kilometers ver door het woud. H et slechts 
800 ha grote reservaat bestaar uit bergregenwoud en 
is doorsneden met goed begaanbare paden. Het kli 
maat komt volledig overeen met dat van Ranomalàna 
(zie deel 1). 
Wij laten dit park voorlopig voor wat het is en bezoe
ken de volgende dag een op 25 km afstand gelegen, 
pas voor toeristen vrijgegeven park Mantadia. Onze 
lokale gids Ndrina is een kikkerexpert, hij vertelt dat 
hij in het verleden een Amerikaanse wetenschapper 
heeft geholpen de kikkers in het gebied te inven
tariseren. Mantadia is onderverdeeld in een aantal 
sectoren. Wij bezoeken 's ochtends Tsakoka, een heu
velachtig stuk bos met veel beekjes. Wij treffen hier 
Mantidacty/us opiparis, M. betsileamiS, M. mocquardi, 
M liber, M. Luteus, M. boulengeri en M. cornut111 aan. 

Pagina 244 (links): 8/aesodacty/us antongilensis; pagina 246-247: Mantel/a madagascariensis 
De Madagaskarboa, Sanzinia madagscariensis, heeft zich met zijn staart vastgezet. 
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Volgens Adrian komt Mantella madagascariensis hier 
ook veel voor. De hele ochtend zoeken levert welge-
teld één prachtig exemplaar op. Op zoek naar de bron 
van hoge fluittonen vinden we in een hol onder een 
stuk hout een Plethodontohyla sp. En we vangen hier 
het slangetje Liophidium rhodogaster. Het behoort tot 
de familie COLUBRIDAE, de ringslangachtigen, het 
slangetje is plusminus 60 cm lang, heeft een witgele 
ring achter de kop en een roze-rode buik. 
Na de lunch verkassen we naar een ander gedeelte van 
Mantadia, Rianasoa. Het pad leidt naar stroomver-
snellingen. Inmiddels zijn we gewend om alle gaten 
en spleten die we vinden te inspecteren, dat levert 
altijd wel wat op. In een dikke bamboestengel zien 
we de grote boomkikker Platypelis grandis. Terwijl we 
zijn schuilplaats aan het slopen zijn om de kikker er 
uit te halen, valt het oog van Solofo, die iets verderop 
staat te wachten op een andere, zeer goed gecamoef-
leerde kikker in de vork van een bemost boompje, 
ditmaal blijkt het Platypelis barbouri te zijn. Als we 
hem, nadat we hem hebben gefotografeerd proberen 
te vangen, springt hij net op tijd weg, valt op de 
grond tussen het dode blad, draait zich om en is 

daarna spoorloos verdwenen. Met vier man kunnen 
we hem niet meer vinden. Vlak bij de stroomversnel-
ling treffen we ook een derde soort aan, Platypelis 
tubifera. Aan de waterkant zit Mantidactylus femora-
lis, één van de mooiere soorten. Op een tak boven 
de beek vinden we een kleine Callumma malthe, de 
kameleon is ongeveer 20 cm TL.
Ook hier volgt een nachtwandeling door Margriet 
en Solofo, zonder mijn aanwezigheid, en zij zien 
in het donker: de kikkers Boophis idae en Boophis 
viridis, alsmede de slapende kameleons Calumma 
gastrotaena, Calumma parsoni, Brookesia superciliaris 
en Brookesia theresieni.

De volgende dag moeten we vertrekken richting 
vliegveld. Het is een avondvlucht, dus er is nog tijd 
om ’s ochtends de indri’s te bezoeken. Wij zijn niet de 
enigen, om 8 uur stromen van alle kanten toeristen 
naar de plek waar de lemuren in de bomen zitten. 
Uiteindelijk staan we met 80 man naar de indri’s te 
turen. Het zijn enorme gewoontedieren, rond 8.30 
uur komen ze verder omlaag. Diegenen, die de tijd 
nemen kunnen de lemuren uiteindelijk vanaf een 

Plethodontohyla sp
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Boven: Liophidium rhodogaster 
Onder: Platypelis grandis
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Mantidactylus femoralis 

meter of vier bestuderen. Op de terugweg doen we 
nog enkele waarnemingen, we zien Mantidactylus 
bicalcaratus en M. liber. Op een boomsram in het 
bos rrefièn we Lygodactylus madagascarimsis aan. 
Her mooiste is ook hier rot her allerlaarst bewaard. 
Adrian inspecree.rt opvallend vaak. bomen met lichte 
stammen. Eindelijk wijst hij ons een stam, waar wij 
helemaal niets aan kunnen ontdekken. De boom is 
vrij lastig te bereiken, maar ter plekke blijkt een per
fect gecamoufleerde Uroplatus sikome tegen de stam 
geplakt te zitten. De gekko is 15 cm TL en bijna 
geheel wit. Het is een prachtig onderwerp om mijn 
laatste dia's aan te besteden. We zijn nu toch bijna uit 
het park. Dichtbij de uitgang ligt een vhkwekerij en 
het pad leidt langs een helder afvoerbeekje van deze 
kwekerij. ln het kraakheldere water zit een enorme 
skink, Amphiglossus astrolabi te zonnen. Met alleen 
zijn kop boven water is de rest van het lichaam goed 
zichtbaar. Hij heeft een prachtige groene rug en een 
gele buik en is plusminus 25 cm TL en blijft rustig 
zitten als we hem tot op een meter of twee naderen. 

Voorgaande pagina's (250-251): 
Uroplates sikorae, rechts goed gecamoufleerd, links 
na verstoring. 

Helaas geen dia's of foto's meer over en de hoogste 
tijd om naar het vliegveld te gaan. 

Tensloffe 
Zoals iedereen uit het voorgaande heeft kunnen 
begrijpen is Madagaskar een paradijs voor mensen 
die van het waarnemen en fotograferen van rep
tielen en amfibieën hun hobby hebben gemaakt. 
Mede dankzij het gunstige seizoen en de individuele 
manier van reizen hebben mijn vriendjn Margriet 
Hartman en ondergerekende in 30 dagen tijd een 
onvoorstelbare hoeveellteid dieren, ook zoogdieren, 
vogels en insecten gezien. Maar de bevolking van her 
eiland heeft het moeilijk. De zorg voor het dagelijkse 
overleven is belangrijker dan de bescherming van de 
natuur. ledere dag nog wordt door middel van de 
zogenaamde slash and burn methode bos vernietigd. 
En daarmee de unieke natuur. Op korte termijn kan 
ecotoerisme misschien een oplossing bieden. Als een 
bezoek aan Madagaskar hoog op uw verlanglijstje 
staat adviseer ik u nu te gaan. Er is nog steeds veel 
te ontdekken en tegelijkerrijd helpt u mee aan de 
bescherming van de bestaande natuur. Naruurparken 
die geen toeristen trekkelt en dus niets opleveren zijn 
geen lang leven beschoren. 
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Lijst van waargenomen soorten 

27 april, airport Tamatave 
Hemidactylus mabouia 
Phelsuma laticauda 

28 en 29 april Nosy Mangabe 
Aglyptodactylus madagascarimsis 
Mantelia laevigata 
Platypelis grandis 
Mantidactylus luteus 
Mantidactylu.r if. boulengeri 
Mantidactylus grandidieri 
Mantidactylus albofrenatus 
Mantidactyius sp. 
Mantidactylus if. betsiteanus 
MarztidactyLu.r biporus 
Marztidactyltts webbi 
Mmztidactylus reditimus 
PLethodontohyla notosticta 
PLethodontohyla minuta 
Phelsuma pusiUa 
Paroedura homolorhinu.f 
Blaesodactylus antongilemis 
Uropl4tus ftmbriatus 
ZonaSAurus brygooi 
ZonoSAurus madagascariensis 
Ca/umma nasuta 
Brookesia peyrierasi 
Furciftr pardaiis 
Amphiglossus sp. 
Exai/Qdontophis albignad 
MtUiagascarophis c. co/ubrinus 
Puudo:~~.yrhopus tritamiatus 
Pseudo;..yrhopus heterurus 
Sanzirsilt madagascariensis 

Dankwoord 

30 April, Maroansetra 
Dyscophus arstorzgili 
Madagascarophis c. colubrinus 

1 May Masoala peninsula, 
Lolarrozona 
Ma11tidactylus boufmgeri 
Aglyptodactylus madagascariensis 
Cophyla phyllodactyla 
Boophis madagascariemis 
Geckolepis maculata 
Phelmma guttata 
Phelsuma pusitla 
lthycyphu.s perineti 
1\1adagascarophis c. colubrinus 
Urûdmtifled snake 

3 May Masoala peninsu/a, litoral 
forest 
Ag~yptodactylus madagascariensis 
Mantidactylu.< tuitrei 
Mantidacty!us if. betsilettnus 
Mantidactylus (Brygoomantis) sp. 
Mantidactylus sp. 
Mantidacty/us asper 
Platypelis sp. 
Zonasaurus brygooi 
Bwsodactylus antongilensis 
Brooleesia superei/iaris 
Saru:inia mtkiagt:K4rinuis 

6 mei Andasibe Jardin des orchidee 
Mantidactyfus if. betsiteanus 
Boophis idae 
Boophis viridis 
Aglyptodactylus madagascariensi.r 
Calumma gastroterûa 
Calumma panoni 
Brookesia superei/iaris 
Brookesia theresieni 

7 mei Andasibe Mantadia, Tsakoka 
Mantidactylus opiparis 
Mantidactylus if. betsiteanus 
Mantidactyfus mocqtuzrdi 
Mantidactyfus Libn· 
Mantidactyfus luteus 
Mantydactyfus c.f boulengeri 
Mantidactyfus cornutus 
Plethodontohyla sp. 
Mante/la madagascariensis 
Phelsuma lineata 
Liophidium rhodogaster 

7 mei Andasibe, Mantadia, Rianasoa 
Piatypt>lis grandis 
Piatypt>lis barbouri 
Platypt>lis tubi.fora 
Mantidaaylus femura/is 
Calumma malthe 

8 mei Andasibe, Perinet 
Mantidactylus bicalcaratus 
Mantidactylus liber 
Lygodactylus madagascarimsis 
Uroplatus sikorae 
Amphiglossus astrolabi 

Voor het tot stand komen van dit artikel gaat mijn bijzonder dank uit naar; 
SoLOFONIRAY RAzAI:IMAHAZO, onze gids tijdens de gehele reis 
)ENNOT, onze chauffeur van de 4x4 op de soms gevaarlijke wegen. 
Onze lokale gidsen Ftm, AnRIEN, SILVAIN, TsiMANmso, ARMAND, CYRILLE en NoRINA. 

DR. FRANK GLAW, voor het determineren van vele dieren op basis van de dia's. 
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Herpetological observations in Madagascar, Apri/200 1 
In a four part artiele the author describes a herpetological trip to Madagascar in April 2001. The elirnatic 
ciccumstances on Madagascar differ considerably from spot to spot, from a mild elimate with a rain-season 
and cool winters to a tropical elimate with rain the year around. Due to its isolated location 75% of the flora 
and fauna is endemie. Umil now some 250 species of amphibians and 290 species of reptiles are described. 
Visited places are indicated on the map shown on page 226. This fourth part describes the nonheen part 
the trip. A species list for the southern locations is given at the end of part 3 (Lacerta 62/4, page 143), for 
the northern region it is shownon page 253 (this issue). 
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Oe tokkeh wordt regelmatig in de handel 

gezien en wordt ook nagekweekt. Vandaar 

dat het nuttig lijkt de beschikbare kennis 

van dit dier nog eens op een rijtje te zet

ten gecombineerd met mijn overigens al 

wat oudere eigen ervaringen. Deze soort is 

tenslotte te beschouwen als een goed begin

nersdier, voorzover zoiets al bestaat. 
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Een eenvoudige handleiding

Beschrijving 
De Tokkeh is met zijn maximumlengte van 35 cm 
een van de grootste gekkosoorten. Ze zijn licht tot 
donkergrijs van kleur met oranje vlekken. Hun 
basiskleur kunnen ze aanpassen aan hun gemoedstoe-
stand. Zo kunnen ze, als ze gestresst zijn bijna zwart 
worden, maar een donker gekleurd dier hoeft niet 
persé gestresst te zijn, het kan ook een maatregel zijn 
om bijvoorbeeld veel stralingswarmte te absorberen. 
Verder is hun oorspronkelijke, niet geregenereerde 
staart gebandeerd. Hun tenen zijn van zogenaamde 
hechtlamellen voorzien, wat ze in staat stelt ook op 
gladde, verticale oppervlakken te lopen, zoals op de 
voorruit. Zie voor het mechanisme hiervan TER BORG 
(2003). De dieren hebben een forse, brede kop, waar-
van de bek bij het minste of geringste dreigend open 
kan gaan. Mannetjes hebben een nog bredere kop 
dan de vrouwtjes, ook hebben ze een dikkere staart-
wortel. Aan deze mededeling heb je natuurlijk alleen 
wat als je een man en een vrouw naast elkaar ziet. 
Bovendien zijn er ook uitzonderingen op de regel.

Verspreiding
De dieren zijn afkomstig uit tropisch Zuid-Oost 
Azië. Het verspreidingsgebied loopt van Noordoost 
India via Bangladesh, Birma, Thailand, Cambodja, 
Laos, Vietnam, China, Maleisië, Singapore en de 
Filippijnen tot het grootste deel van Indonesië 
(Kalimantan, Sumatra, Java, Sulawesi, de kleine 
Sunda eilanden). Het zijn echte cultuurvolgers en 
ze komen dan ook vaak in en om huizen voor. Ze 
worden echter ook op bomen aangetroffen.

Gedrag
De dieren zijn nachtactief en ze leven vaak in paartjes. 
Soms worden er ook groepen gezien van ouderdieren 
met enkele jongen. Met name de mannen willen nog 
wel eens enkele keren luid tok-kèèè roepen, wat som-
mige mensen om onbegrijpelijke redenen irriteert. 
Ze leven van allerlei grote insecten, maar ook kleine 
gewervelde dieren worden niet versmaad.

Verzorging
De aanwijzingen die ik hier geef moeten gezien wor-
den als een eerste richtlijn. Met deze methode zijn 
de dieren in ieder geval goed te verzorgen. Er zullen 
ongetwijfeld nog andere methoden zijn die even 
goed of nog beter werken. Lees ook andere literatuur. 
Goedkope en nuttige boeken zijn de Beginnersgids 
van Lacerta en de Terrarium Encyclopedie van 

Eugène Bruins. Hiermee voorkom je in een beginsta-
dium grote blunders. 
Hanteer de dieren bij voorkeur niet, hun agressiviteit 
en bijtkracht is geen mythe. Een beet doet in het 
algemeen wel wat water in de ogen lopen en wil 
nogal eens lang volgehouden worden.

Huisvesting
Hoofdregel: Houd geen mannetjes bij elkaar. Deze 
zijn onderling uitermate agressief. Meerdere vrouw-
tjes bij een mannetje kan wel. Ik prefereer zelf 
sobere bakken met hooguit wat kunstplanten. Deze 
kunnen van glas of geplastificeerd spaanplaat wor-
den gemaakt, maar andere materialen kunnen ook 
voldoen. Een bak van 70x70x30 cm (lxhxd) voldoet 
voor een paartje, maar groter is natuurlijk nog mooi-
er. Verlichting met een TL-buis, verder ergens in de 
bak een gloeilampje of liever spotje van bijvoorbeeld 
25 of 40 Watt, waar de dieren zich bij kunnen opwar-
men. Deze bij voorkeur onbereikbaar voor de dieren 
plaatsen, dus in de lichtkap en van de rest van de bak 
afgeschermd met horrengaas.
Ik probeer in principe het altijd zo te regelen, dat 
de bak slechts plaatselijk verwarmd wordt, zodat er 
een ‘temperatuurgradiënt’ ontstaat. De dieren weten 
zelf wel waar ze het liefste zitten. Controleer vooraf 
altijd of de nieuwe bak in zijn geheel niet te heet 
wordt. Er moeten altijd plekken te vinden zijn van 
ongeveer kamertemperatuur. Onder een lamp mag 
het dan gerust 40°C worden. Observeer de dieren 
ook. Zitten ze zelfs overdag vlak onder de lamp, dan 
is het misschien te koud voor ze. Zitten ze altijd zo 
ver mogelijk van de lamp, dan is het misschien te 
heet. Zorg er in ieder geval voor, dat er geen direct 
zonlicht in de bak schijnt, dat kan door gevaar van 
oververhitting absoluut fataal zijn.
De dieren zijn behoorlijk schuw en hechten dus aan 
veel schuilplaatsen. Dit houdt in, dat ze zich in het 
algemeen vaak verstopt houden en dus weinig gezien 
worden. Het kan daarom moeilijk zijn ze goed te 
observeren en bijvoorbeeld een uitspraak te doen 
over hun gedrag. Een simpel trucje hiervoor is het 
monteren van een klein rood lampje. ‘s Nachts zijn 
de dieren dan prima te bekijken en blijken ze hele-
maal niet zo schuw te zijn. Er zijn diverse manieren 
om schuilplaatsen te maken. Een simpele maar 
effectieve bestaat uit een aantal rechtopstaande stuk-
ken sierkurk. Ook dikke bamboepijpen kunnen zeer 
uitnodigend zijn. 
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Voedsel 
Zoals gezegd eten de dieren grote insecten en kleine 
gewervelde dieren. Als de bovengenoemde stuk
ken sierkurk enkele centimeters boven de bodem 
opgehangen worden, kun je daaronder bijvoorbeeld 
een paar nestmuizen neerleggen, die door de dieren 
kunnen worden gepakt zonder dat ze het idee hebben 
dat ze zich bloot geven. Zo heb je toch nog enig zicht 
op het eetgedrag. Doe dit overigens met bijvoorbeeld 
een lepel, je vingers kunnen licht met de nestmuizen 
worden verward. Ook kun je voedsel aanreiken met 
een pincet, door dit boven of onder het schors heen 
en weer te bewegen. Dan laten ze zich eveneens 
gemakkelijk verleiden. 
Ook met grote krekels of treksprinkhanen los in de 
bak rnaken ze korte metten. Eigenlijk eten ze alles 
wat beweegt en in hun bek past (en die is erg breed). 
Zo eten ze ook stukjes hart met carrnix, indien met 
de pincet aangereikt. Strooi ook regelmatig brokjes 
kalk, b. v sepia, in het terrarium. Dit is niet zo keihard 

en wordt graag gegeten. Het beste voer is volgens mij 
nestmuizen. Insecten kunnen verrijkt worden door ze 
vooraf van carrnix te laten eten. Tegenwoordig is dit 
ook in handzamere verpakkingen te koop bij werk
en doelgroepen of dierenwinkels. 
De dieren eten graag en veel, dus let erop dat ze niet 
te dik worden. Een nestmuis en een bakje krekels per 

week per dier is waarschijnlijk al ruim genoeg. 

Drinken 
Ik heb de dieren altijd voorzien van een bakje met 
water dat met wateroplosbare vitan1inen was verrijkt. 
Vroeger gebruikte ik meestal preparaten voor vogels 
(Multivit of Vitavit van Bogena), maar tegenwoordig 
gebruik ik meestal 15 druppels Davitamon D 3 aqu
osum in 1 liter water. Tevens voeg ik 1,5 theelepel 
melkzure kalk per liter water toe. Sommige mensen 
prefereren de dieren te besproeien. Ik deed dat zelf 
slechts sporadisch. 

Kweek 
Omdat ze uit de tropen komen, hebben deze dieren 
geen daglengtevariatie nodig om in voortplantings
stemming te komen. Deze kan conscant op 12 uur 
licht, 12 uur donker worden gehouden. Ik heb zelf 
echter het idee, dat de seizoensritmiek van blûten 
toch wel enige invloed heeft, ondanks dat de verlich
tingsduur in de terraria niet fluctueert. Volwassen, 

gezonde vrouwtjes leggen enkele keren per jaar een 
tweetal eitjes. Deze worden tegen het schors of de 
wanden gelegd. Het schors kan verwijderd worden en 
in een broedstoof geplaatst. Eieren die aan de bak zelf 
zijn geplakt zijn niet te verwijderen. Men kan er een 
tentje van horrengaas om bouwen. Meestal komen 
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Tokkeh op Komodo. Foto: Y. Mens. 

ze ook zo wel uit. Ook eieren die niet ontdekt zijn 
willen wel uitkomen. Op de een of andere manier 
worden de jongen niet zo snel door de ouders opge
geten, indien die goed gevoed zijn (TER BoRG 1981). 
Er zijn zelfs beschrijvingen van broedzorg door de 
ouderdieren (vAN DER H uLST 2000, MANTHEY & 

GROSSMANN 1997). 
Bij een aantal reptielen is de broedtemperatuur van 
invloed op het percentage mannetjes en vrouwtjes 
dat uit de eieren komt. Er zijn een aantal gekkosoor
ten waar dat ook bij is aangetoond. Houd er dus 
rekening mee, dat dit ook bij deze soort zo kan zijn. 
Broed dus de ene helft bij een iets lagere temperatuur 
uit dan de andere, bijvoorbeeld bij 27"C en 30•c . 
In het terrarilLm uitgebroede eieren staan bloot aan 
een meer natuurlijke temperatuursfluctuatie, dus 
daar verwacht ik een gelijke verdeling russen de 
geslachten. 
De jongen kunnen in principe op vergelijkbare 
manier worden verzorgd als de ouderdieren. Er 
moet altijd kalk aanwezig zijn en het voedsel moet 
altijd met carmix zijn verrijkt of bepoederd met 
bijvoorbeeld gistocal. Ook altijd vitaminen aan het 

drinkwater toevoegen. Verder levert de opfok geen 
problemen op. 

Ziekten 
Wildvangdieren hebben een grotere kans op besmet
ting met ziekteverwekkers dan nakweekdieren, ook 

omdat ze door vangst en transport gestresst zijn en 
dus vatbaarder voor parasieten zijn. Nakweekdieren 
zijn gewend aan gevangenschap en alleen daarom 
al beter uitgangsmateriaaL Ze worden soms bij de 
kweekdienst van Lacerta aangeboden of bij de rubriek 
"Vraag en Aanbod" in LacertAcmeel. Tracht dus con
tact te zoeken met kwekers, ook om informatie uit de 

eerste hand te krijgen. Gebreksziekten zijn eigenlijk 
met de hlûdige stand van kennis niet meer nodig. 
Ziekten door inteelt zijn nog geen acuut probleem, 
maar probeer bij kweek zoveel mogelijk onverwame 
dieren aan elkaar te koppelen. Goede observatie kan 
een hoop problemen voorkomen. Indien u bijvoor
beeld slecht vervellen constateert, moet u misschien 

wat vaker sproeien. Veranderd gedrag, vermagering, 
andere opvallende zaken die bij observatie worden 
ontdekt, klmnen ook een teken van een ziekte zijn. 
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contact met ervaren mensen of ga naar een die
renarts die bekend is met reptielen (lijst verkrijgbaar 
bij Lacerta en op www.lacerta.nl). 

Tokkehs zijn sterke, mooie dieren. Enige nadeel is 
hun schuwheid en verborgen levenswijze, maar dat 
kan met de truc met de rode lamp worden opgelost. 
Helaas maakt dat ze bij veel mensen wat minder 
populair. Deze dieren kunnen zeker tot de begin
nersdieren worden gerekend. 
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SUMMARY 

The Tockay gecko (Gekko gecko): 
A simpte manual 

A short description is given of the husbandry of the Tockay gecko. These 
animals are often being imported, and because they are considered to 
be animals for beginners, this rnanual is given. It is one of the biggest 
gecko-species (35 cm), most often grey with orange spots. Their area of 
distribution is south-eastern Asia and they are night-active. Behaviour, 
maintenance, housing, food, vitatnins and minerals, breeding and health

problems are briefly discussed. It is concluded that these animals are easy 
to keep, but because their timid and obscure behaviour, some people 
think they are not very interesting. 
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BOEKBESPREKING 

Auteurs: Thomas en Sabine Vinke, 2004 
Titel: Vermehrung von Landschildkröten 
Uitgegeven door: Herpeton, Offenbach 

ISBN: 3-936780-07-5 
Prijs: Euro 29,90 

189pagina's 
231 kleurenfoto's 

1 zwart/wit tekening 
1 schema 

Diverse tabellen 

D
e auteurs van dit boek zijn in schildpadkrin
gen geen onbekenden. Reeds jaren houden 
zij zich intensief bezig met schildpadden; 

hebben een uitgebreide kweekervaring (o.a met 
soorten zoals de stralenschildpad en spleetschildpad); 
waren intensief betrokken bij diverse Duitse herpe
tologische verenigingen en hebben talrijke artikelen 
over schildpadden op 11Un naam staan. 
In deze uitgave hebben Thomas en Sabine Vinke hun 
schat aan ervaringen in boekvorm vervat. Een uitgave 
speciaal gericht op met het kweken van landsc hild
padden. De eerste indruk, als je het boek in handen 
houdt, is dat er veel zorg is besteed aan de uitvoering. 
De harde kaft, glanzend, kwalitatief goed papier en 
de talrijke kleurenfoto's vallen direct op. 

Inhoud 
Uitaard gaat het niet alleen om de uitvoering van een 
boek maar in het bijzonder om de inhoud. 
Hoewel de tekst in de Duitse taal is, vond ik het goed 

leesbaar en waren de gebruikte termen niet lÛtgespro
ken ingewikkeld. 
De doelstelling van de schrijvers van het boek kan 
als volgt worden omschreven: het doorgeven van 
ervaringsgegevens, het benoemen van de basiseisen 
en het doorgeven van de "fijne kneepjes" en tips om 
het kweken met landschildpadden te bevorderen. 
De auteurs verwijzen steeds naar eigen ervaringen 
en waarnemingen op bepaalde terreinen en vullen 
die aan met informatie van andere liefhebbers of 

auteurs. Hierdoor wordt de lezer een breed palet 
voorgeschoteld dat hij eventueel kan vertalen naar 

de verzorging van zijn eigen dieren. Overigens is het 
niet zo dat dit boek pretendeert de ultieme weg naar 
succes te schetsen. Het probeert de lezer alleen op het 
goede spoor te zetten. 
De verstrekte informatie is in een negental hoofd
stukken opgenomen waarvan ik de belangrijkste 
even noem: "basiseisen en de randvoorwaarden", "de 

voortplantingssystematiek bij landschildpadden", "de 
incubatie" en "de geboorte van de schildpadden". 
Elk hoofdsruk is weer onderverdeeld in verschillende 

paragrafen die elk een specifiek thema behandelen. 
Het gaat daarbij voorbeeld zaken als: "de keuze van 
de kweekclieren", "licht en warmte", "legnood" of 
"bastaardvorming" etc. etc. 

Aan het eind van het 189 bladzijden tellend boek 
vindt men nog een uitgebreide bijlage (met 6 onder
werpen), een woordenlijst en een zoekregister. 

Stellingname 
Al lezend kon ik vaststellen dat aan de samenstel
ling de grootst mogelijke zorg is besteed. Al blijft 
het moeilijk de perfectie na te streven. Voor een 
Dlûtse uitgaven over schildpadden vind ik het 
opvallend dat bij de behandeling van soorten als 
de panterschildpad en de kolenbranderschildpad 
niet de respectievelijke genusnamen Stygmochelys en 
Chelorlides worden gebruikt maar gewoon Geochel.one 
pardalis en Geochel.one carbonaria naar lvERSON 

(1992) . Opvallend is dat in het boek ook kort wordt 
stilgestaan bij "nieuwe" soorten zoals Testzt.tk werneri 
en Testudo (hermanni) "hn·cegovinensis". 
Controversiële onderwerpen worden in dit boek 
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niet gemeden. Dat geldt in het bijzonder voor het 
onderwerp "Sociaal gedrag bij schildpadden". De 
auteurs zijn er van overnügd dat sommige schildpad
den een vorm van sociaal gedrag vertonen. Dat wordt 
verduidelijkt aan de hand van voorbeelden waarbij 
kolenbranderschildpadden (Geocholene carbonaria) 

en woudschildpadden (Geochelane denticulata) een 

centrale rol spelen. 
Even controversieel als interessant is een ervaringsbe
schrijving waarin sprake is dat een jonge geslachtsrij
pe mannelijke stralenschildpad {Asterochef:ys radiata) 

van oudere mannetjes in de groep het ingewikkelde 
paringsritueel heeft moeten leren (afkijken) voordat 
het zelf succesvol aan de paringen kon deelnemen. 
Het probleem van het behandelen van een zo uit
gebreid thema is dat soms details over het hoofd 
worden gezien of te beknopt worden behandeld. Zo 
wordt op blz. 53 voor soorten die daarvoor in aan
merking komen een vorstvrije winterrust aangeraden; 
op een beschutte plaats buiten of in een koelkast. 
Maar als je meer over de details wil weten, word je 
naar de vermelde literatuur verwezen. Wat ik dan bij 
de "koelkast-tip" miste was de opmerking dat goed 
op het vochtigheidshalte moet worden gelet, aange
zien de mechanische koeling van de koelkast vocht 
onttrekt aan de overwinterende dieren. Dieren kun

nen dus uitdrogen (BROUWER, et al., 1995)! 
Het boek beschrijft uitvoerig het paargedrag, de eileg
fase en andere fases uit een schildpadleven. Bijzonder 
interessant is de uiteenzetting van het broedgedrag 
van de Aziatische bruine landschildpad (Manouria 

emys) . Deze soort vertoont zelfs broedzorg! Zo zijn 
er nog vele andere zaken te noemen die aan de orde 
worden gesteld: klimaatomschrijvingen (met foto's), 
het samenstellen van kweekgroepen, wat te doen met 
hyperactieve mannetjes, het gevaar van het combine
ren van soorten in een verblijf, buitenterraria en de 
technische voorzieningen enzovoort, enzovoort .. 

De auteurs weten ook te boeien door hier en daar 
interessante details op te nemen. Zo wijzen zij er op 
dat niet alle landschildpadsoorten hardschalige eieren 
leggen. De opbouw is zo gekozen dat een onderwerp 
wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden 
van gedragingen of waarnemingen aan verschillende 
schildpadsoorten. 
Sommige schildpadsoorten, zoals het Amerikaanse 
genus Gopherus, worden slechts marginaal behandeld 
of als voorbeeld gebruikt. Dat is ook terecht omdat 
dergelijke schildpadsoorten niet door Europese lief
hebbers (of dierentuinen) worden gehouden. 

Iets onhandig vond ik de verklaring van de verschil
lende klimaataanduidingen op blz. 41 en de koppe
ling met blz. 165. Daar komt bij dat de verklaring 
van de gebruikte afkortingen ook niet aan de duide
lijkheid bijdraagt. Zo betekent "Af': tropisch immer
feucht [tropisch altijd vochtig), "BWk" Wüstenklima 
[woestijnklimaat) en "Cwa'': wintertrocken [droge 

winters] etc. H ier is bladeren en terugkijken vereist. 

Eindconclusie 
De foto's zijn allemaal van een goede tot uitstekende 
kwaliteit. De uitgebreide tabellen met voortplan
tingsgegevens per soort als ook de checklist van pro
blemen bij de voortplanting vond ik zeer praktisch. 
De algehele indruk is dat het boek voor de beginner 
als ook voor de meer ervaren schildpadliefhebber 
goede, inspirerende informatie bevat dan wel onder
werpen aanstipt die je tot nadenken dwingen. Dit 
alles is fraai geïllustreerd met talrijke kleurenfoto's. 
Uiteraard moet je wel de Duitse taal een beetje mach
tig zijn. Kortom: een aanwinst voor de herpetologi
sche boekenkast! 
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RECTIFICATIE 
In het artikel 'Taxonomie en nomenclatuur van het 

genus Corallus' op pagina 207 van uitgave 62/5 van 
UCERTA wordt gerefereerd aan een artikel van Jack 
Willeros uit jaargang 61. De juiste naam van de 
auteur van dat artikel is echter 

j ACK W ILLEMSEN. 

Bovendien is de foto op pagina 209, evenals de 
andere bij het artikel gepubliceerde foto's, van de 
hand vanG. HoGEDOORN. 
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BEKNOPTE AANWIJZINGEN VOOR AUTEURS 

Alle correspondentie betreffende het tijdschrift Lacerta verloopt via de hoofdredacteltr. Voor post- en e-mail

adres zie pagina 2. 

Aanlevering 
Manuscripten bij voorkeur insturen per e--mail of op diskette of cd, in een gangbaar tekstverwer

kersformaat (Word, WordPerfect, WordPad, Kladblok). Bij voorkeur geen enkele opmaak, anders 

dan cursivering (voor wetenschappelijke namen en om tekst te benadrukken). Voeg illustraties 

en tabellen toe als aparte bestanden en refereer daarnaar in de tekst als volgt: ***tabell .doe***, 

***iguana.tif"'**. Voeg een apart bestand bij met bijschriften, of neem deze op onder de hoofd

tekst van het artikel, met eenzelfde referentie en direct daaropvolgend het bijschrift, bijvoorbeeld: 

"***iguana.tif"'**De groene leguaan is een van de meest bekende reptielensoorten." 

Typ nooit te publiceren tekst in een e-mailbericht zelf, maar voeg deze altijd bij als een bijlage. Illustraties 

nooit in het tekstdocwnent plaatsen, maar eveneens los bijleveren (nooit in een Word-bestand!). Digitale (c.q. 

gedigitaliseerde) foto's bij voorkeur in het TIFF-formaat, eventueel JPG. Getekende afbeeldingen, lijnreke

ningen e.d. bij voorkeur in AI-, PDF- ofEPS-formaat. In verband met de omvang verdient het aanbeveling 

illustraties niet per e-mail te verzenden, maar op cd, tenzij het relatief kleine bestanden betreft. Als richtlijn 

geldt date-mailberichten inclusiefbijlagen niet groter moeten zijn dan 3 MB. Foto's (dia's of fotoafdrukken) 

en tekeningen kunnen ook als origineel worden ingestuurd en door de redactie worden ingescand. Originelen 

worden door de redactie met grote zorg behandeld en zo snel mogelijk teruggestuurd. Nummer de originelen 

duidelijk en verwijs naar deze nummers bij de bijschriften. 

Stijl en indeling 
Raadpleeg voor stijl en indeling recente afleveringen van Lacerta en de uitgebreide Aanwijzingen voor auteurs' 

op de website. Deze aanwijzingen zijn ook gepubliceerd bij de index van jaargang 61 (vraag ze zo nodig op 
bij de redactie). Geef het artikel een korte, zo mogelijk pakkende titel en een ondertitel en laat hierop een 

korte introductie van circa vijftig woorden volgen. Verdeel de hoofdtekst in een aantallogische hoofdstuk

ken met zo kort mogelijke kopjes. De eerste alinea (die direct op de inleiding volgt) krijgt geen kopje. Geen 

voetnoten gebruiken. Het artikel bij voorkeur beëindigen met een Engelse samenvatting of een N ederlandse 

samenvatting, die door de redactie in het Engels wordt vertaald, alsmede een alfabetische literatuurlijst met 

alle geraadpleegde en in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven. 

Tijdschriftartikel: Auteur, jaar. Titel. Titel van tijdschrift Jaargang (aflevering) : Pagina's. (bijvoor

beeld. Leeuwen, R van, 1984. De Japanse Vuurbuiksalamander (Cynops pyrrho

gaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42 (6): 230-237. ) 

Boek: 

Bij boeken met 
per hoofdstuk 
verschillende auteurs: 

Auteur, jaar. TiteL Uitgever, stad. (bijvoorbeeld Menens, R. & H . Wermuth, 

1960. Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am 

Main.) 

AUTEUR, jaar. Hoofdstuktitel. In. REDACTEUR (red.) Boektitel. pagina's. Uitgever, 

stad. (bijvoorbeeld. DoNOGHUE S. & J. U NGENBERG, 1996. N utrition. In. 

MADER, D. R. (red.) Reptile medicine and surgery. 148- 174. W B. Saunders 

Company, Philadelphia.) 

Neem in twijfelgevallen of bij vragen contact op met de redactie voor afspraken over de aanlevering. 
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• Clèlêèdpotlgen 

•Insecten 

• Voedseldieren 

• Terraria en alle 
toebehoren 
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