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UTRECHT GEHOUDEN.
HOUDT DEZE DAG REEDS VRIJI

VRAAG EN AANBOD
Aangeboden: 1 Anolis carolinensis ~. A. A. Geldof,
Mosselkreekstraat 6, Middelburg. Tel. (01180) 73 90.
Aangeboden: 1 Caiman crocodylus 35 em, uitstekende
conditie. Vraagprijs f 28,-. Geen verzending. Ook
te ruilen tegen paartjes Cordylus niger, C. poluzonus,
C. cordylus of C. warreni breijeri. Verder gevraagd
kweekportle treksprlnkhanen. P. E. Ouboter, Wilgenlel 41, Rotterdam-12. Tel. (010} 18 53 70.

Foto voorpaglna: Gerhard Budich.
Anolis allison!.

Bij cen foto van Anolis allisoni
d o o r L. C. ltl. JJ!Qffeh , S t. Lambertuaatraat 2 , Engel en (JV. B .).

Onttwngen no11ember 1970. D e fraaie foto 11an Anolis a llisoni die U op de t;oorf}(Jgh/(1 aa11treft ont11i11·
gen wij via de redaktie tla/1 ' Aquarien Terrarien' . De heer lPijffeiJ was zo vrieude/ijk in te gaan op
ons verzoek er een artikel bij te schrijveu. Voor eeu kenner is er aan de foto we/ het eeu en auder te
zieu. ' D e opuame is kiektechuisch zeer knap', vertelde de heer W ijffels me, 'maar het bees/ zit er maar
erg gemaltraiteerd bij. De bo/le rug, de donkere kleuringeu, het /iggen op de torax, hel /osse voorpootie eu de oncoufc rlabele stu/ ouder de slaarl, alles wijsr er op, dat 't beest voor de zeslieude keer op de
lftk is gezel en eiudelijk eeus niet de kop achier een takie hie/d. Jk wee/ van die moeilijkhedeu!'
In dit arlikel verteiJ d e heer Wijffe/s eersl hoe hij zelf in 1955 in het bezil kwam van Anol is allisoni,
om tJervolgens o.m. aandachl le tJragen voor de ecologie van allisoni e11 porcatus.
IJd:oudsot;erzichJ: b/auwe kop - /wee soorteu - elhologie, ecologie - mmmar)' - lileratuur.

BLAUWE KOP
Of ik wat gegevens zou kunnen verschaffen, zo
luidde d e vraag van de heer F o e k em a, bij een
foto van G e r h a r d Bud i c h, waarop met pijnlijke precisie en van schub tot schub Anolis allisoni te kijk staat. Van d eze soort heb ik eens een
volwassen mannetj e en mogelijk ook wijfjes gehad. Oat was, toen een moeizaam gevoerde correspondentie met M a r i o B u i d e in Cardenas,
Cuba, in 1955 bekroond werd met een hele kist
vol hagedissen en kikvorsen van dat tropische
eil:tnd. D e verdiensten waren die van mijn vriend
K a re I D e II em a n, die mij voortdurend en
bijna wekelijks aanspoorde de briefwisseling met
de Cubaanse relatie voort te zetten.
Alto/is equeslris.

Foto: ]. Nedermeijer.

De zending bracht ons vijf of zes verschillende
soorten hagedissen van het geslacht Anolis. Allemaal van-horen-zeggen-beesten, waarvan de lijfelijke pracht in de weinige ons toen toegankelijke
literatuur werd geprezen, maar die wij tot op dat
moment nimmer in Ieven hadden gezien. D e verhalen bleken wei waar, vooral wat Anolis equ esrris betrof, en eveneens ten aanzien van een tamelijk kleine, groene soort, waarvan een mannet je
het bestond om in de Iichte kleurfase een fel hemelsblauwe kop te tonen. Oat was dan Auolis
porcattu, of Anolis carolinensis porcatus, ee11 van
de vormen van caroline/ISis, zoals er meer voorkomen op de grote Antillen en de Bahama-eilanden.
H et bevreemdde - en speet ons ook - dat er maar
een mannetje was met zo'n prachtige blauwe kop.
Sommige van de andere mannetjes waren nog wat
groter en hadden nog langere koppen, maar van
blauw worden, zelfs in d e lichtste kleurfase, was
geen sprake. Ze verkleurden van groen naar bruin,
van heel Iicht gelig groen tot heel d onker maroenachtig bruin met spikkels en vlekken.
Grootrnoedig besliste D e II em an, dat de blauwkopanolis dee! g ing uitmaken van mijn collectie.
Die bestond toen uit carolinensis, sagrei, homolechis en een paar vormen van Puerto Rico: cristatellus, stratulus en pulchellrtJ, die vrijwel gelijktijdig met de Cubaanse dieren in o ns bezit raakten.
D e blauwkop was in kleurwisseling vrijwel gelijk
aan de roodkeelanolis, met uitzondering echter
van de kop, de nek en het voorste dee! van de rug
die van Iicht blauw tot purperachtig bruin konden
verkleuren en in aile kleurfasen a fweken van de
kleur van de rest van het lichaam.
Latere ervaringen met andere anolissen bij welke
de volwassen mannetjes een felle en opvallende
kleur van d e kop vertonen als een extra visueel
signaal, leerden dat d eze kleur speciaal optreedt
in de Iichte kleurfase bij het zijn terriotrium verded igende mannetje, m.a.w. in de dreigreactie.
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De tekening, naar R u i b a 1 en W i I I i a m s
(1961), toen de kop van A. a/lisoni (hoven) en
A. porcallu (onder). Bij a/Jisoni is de koplijst die
loopt van het neusgat naar de voorzijde van de
oogkas boger dan de frontale koplijst, de beschubbing van de slaapstreek fijner, en de ooropening langwerpig.
De naam 'blauwkopanolis' voor Atzolis a/Jisotzi is
een te gewaagd voorstel. Er zijn heel wat meer
soorten met blauwe koppen en het adjectief Cubaanse helpt ons niet, niet vanwege verdere blauwe
Cubaanse koppen, maar omdat Ano/is a/Jisoni ook
voorkomt op de Islas de Ia Bahia, een groepje
kleine eilanden bij de noordkust van Honduras in
Centraal Amerika. B a r b o u r heeft de soort van
het eiland Ruatan, Islas de Ia Bahia, beschreven.

Kop van A no/is allisoni ( bovm) e11 A11olis porcatus (onder) naar Ruibal e11 Williams ( 1961 ).
TWEE SOORTEN
De overige 'Anolis porcattiS', die duidelijk wat
groter werden dan de soort met de blauwe kop,
waren van een wat blauwer groen dan carolinensis, hadden grotere, spitsere en hooggelijste kop·
pen en bleken in het terrarium minstens zo goed
te houden als de meer bekende soort, omdat ze
nog grotere prooi konden verwerken en bij wat
hogere temperaturen, vooral in de winter, in het
terrarium actief bleven.
Het leek ons duidelijk dat niet beide diersoorten
vormen van eenzelfde soort konden zijn. De blauwe
anolis hield het jaren lang in het terrarium uit,
op het bekende dieet, waarin spinnen favoriet wa·
ren. Het dier was een typische boomhagedis, steeds
vermijdend op de bodemgrond van het terrarium
te lopen en altijd present op een horizontale tak
hoven in het terrarium, niet ver van een lamp vandaan. Die lamp is het dier fataal geworden. Het
is er eens bovenop gesprongen toen de lamp al
urenlang brandde en bij die gelegenheid verbrandde het dier aile tenen op twee na. De hagedis
paste zich goed aan door met de poten de takken
te omklemmen. Het kon zich op den duur voldoende snel verplaatsen om op voedseljacht te
gaan. Het verwond raken van de binnenzijde van
de poten en vooral van de onderkant van de romp
betekende echter na een paar maanden het einde.
De laatste hagedis uit de zending van 1955, een
mannetje Ano/is porcatm, volwassen toen we het
ontvingen, stierf bij D e II e m a n in december
1967.
Het gaat bier om twee, niet eens zo bijzonder
nauw verwante soorten: Ano/is a/Jisoni Barbo u r
( 1928) met de blauwe kop bij het volwassen
mannetje, en A no/is poreatus G r a y ( 1840). Men
heeft er van afgezien om beide vormen als ondersoorten van carolinensis te beschouwen, zoals eerder met porca111s het geval was naast vormen als
lerneri, brtmne11s en smaragdimu van de Bahamaeiland~n, omdat a/Jisoni en poria111s sympatrisch,
dat wtl zeggen naast elkaar en in hetzelfde teerein, voorkomen in Centraal Cuba.
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ETHOLOGIE, ECOLOGIE
A/Jisoni en porca111s zijn ongeveer even grote
romplengte van 7,5 em
hagedissen met een kop
en een staart van 13 tot 14 em, bij het volwassen
mannetje.
Beide zijn strikte boombewonende soorten die te
velde in de karakteristieke houding, op een verticale ondergrond met de kop naar beneden, worden aangetroffen. Ze hebben een overzichtelijk,
tegen indringers fel verdedigd territorium en ze
zijn uitgesproken honkvast. De dieren worden gevonden op stammen van borneo en palmen, op
paleo, muren van huizen, meestal op twee of
meer meter hoven de grond. Het zijn typisch hage·
dissen van de hogere gedeelten van boomstammen
langs wegen en bosranden. Het zijn, met Anolis
sagrei, cultuurvolgers, die aangetroffen worden in
tuinen en op plantages.

+

Co II e t t e ( 1961) schrijft over A no/is porcat11s
dat de hagedissen niet in open terrein, noch in de
bossen voorkomen, maar de bewoners zijn van
·edge areas', zodat het kappen van bossen en het
planten van borneo het ideale woongebied van de
dieren sterk heeft vergroot. Jonge hagedissen komen voor op struiken en in lang gras.
De dieren komen zeer talrijk voor. Op een flinke
boomstam kunnen 5 of 6 exemplaren gevonden
worden, terwijl hogerop in dezelfde boom, nog
20 hagedissen of meer Ieven. Anolis porca111s is
vooral gevonden onder omlaag hangende dode
palmbladeren, samen met de grote boomkikvors
Hyla septenlrionalis en de gekko Sphaerodactyl11s
cinere11s. Deze groene anolissen ontrnoeten elkaar
in Centraal Cuba. Anolis a/Jisoni is in dat geval
de meest talrijke soort. Daarnaast vinden ze in
hun woongebied de volgende andere soorten: Analis sagrei, vooral op terreinafzettingen e.d., Atzolis
ang11sticeps aan de boszomen en, hogerop in de
borneo, Anolis eqr1estris, die gedeeltelijk leeft op
een dieet van kleinere hagedissen, speciaal Anolis.
Verdere predatoren zijn de slangen van de geslachten Tropidophis en Alsophis, voor zover het
reptielen betreft.
Rod o If o R u i b a 1 (1961) heeft een onderzoek ingesteld naar de lichaamstemperatuur van
de hagedissen ( Anolis allisoni) in het vrije veld.
Voor de maanden juli en augustus gold een ge-

middelde van 33,2° C. Daarbij moet worden bedacht, dat de hagedissen, zoals andere tropische
boomhagedissen speciaal afhankelijk zijn van
luchttemperaturen en slechts in beperkte mate heliotherm (zonaanbidders) zijn. In dit opzicht
lijken At10/is a/lisoni en Ano/is sagrei op elkaar,
zij hebben lichaamsternperaturen die 3 tot 5o
boger zijn dan de gemiddelde luchttemperatuur.
Bij schaduw- en boslandsoorten, zoals a//ogriS, en
op Puerto Rico, et,ermamli en grmd/achi is de
lichaamstemperatuur gelijk of iets lager dan de
luchttemperatuur in hun toch al wat koelere woongebied.
In de literatuur kunt U bijzonder veel wetenswaardige dingen vinden die voor het houden in gevangenschap van zulke dieren van belang zijn.
Onderstaand een lijstje van goede lectuur over de
dieren waarover het in dit artikel gaat.
SUMMARY
The photograph on the cover of this issue by
Gerhard Bud i c h (Berlin, D.D.R.) shows
Ano/is a//isoni. The editor requested M r. W ij ff e I s to write an accompanying article.
The author once possessed an adult male A11olis
a/Jisotli. In 1955 he received a shipment of Ano/is
from Cuba, in which one animal stood out for its
beautifull blue head in the light colour-phase (the

threat-posture). This specimen proved to be a//isoni. This animal lived for several years in the
terrarium on a diet which consisted largely of
spiders. It behaved like a typical tree-dweller,
avoiding the floor of the terrarium at all times. It
died accidentally (severe burns from a light-bulb).
Besides on Cuba, a//isoni is found on Islas de Ia
Bahia.
Some literature about the ecology of Ano/is a//isoni
and A11olis porcaltiS is summarised. The animals
have a sharply defined territory, which they are
loath to leave. Collete (1961) describes porcaiiiS as a dweller of the 'edge areas', that is
neither woods nor open field. R u i b a 1 ( 1961)
investigated the body temperature of a//iso11i in
the field. During the months July and August an
average temperature of 33,2° C was recorded.
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De fnnetie -van het partitaaloog
door dr•. R. de Lanlf, Burf1. Zane.,eld•traat 276, ltlaa..lul••

l11gezot1de!l september 1970. l11 dit artike/ u•ordt me/di11g gemaakt van enke/e o11tdekkingm, die de
/aalste tim jaar bij het onderzoek van het parietaa/oog zij11 gedaa11.
lnho11dsoz,erzicht: anatomie - frmctie, o11de opt·alling - e11ige t1ie11we analomische details - /rmctie,
nie11we h)'pothesetz · Sllmmar)' - litera11111r.

ANATOMIE
Bij vissen, kikkers en hagedissen komt een orgaan voor dat vanwege zijn geringe afrnetingen
bij de meeste amfibien en reptielen aan de aandacht van velen ontsnapt, doch dat al in 1865
weed ontdekt.
Het bedoelde orgaan is het z.g. pineaal- of parietaalorgaan, ook wei kruinoog genaamd. Dit orgaan ligt op de kop, meestal iets achter de ogen
op de lichaarnsmediaan. Bij nader onderzoek blijkt
het kruinoog veel gemeen te hebben met een gewoon oog. Het bezit een hoornvlies, lens en netvlies, en inwendig is het verbonden met de hersenen d.m.v. een zenuwbaan ( zie tekeningen).
FUNCTIE - OUDE OPV ATTING
Diverse zoologen heeft het al geintrigeerd wat nu
de functie van dit orgaan zou kunnen zijn. Zij
slaagden er echter niet in dit te ontdekken en
daarom werd het kruinoog maar beschouwd als

A11atomie va11 bet parietaaloog ( schematisch);
b = bovenzijde kop; e = epifyse; gh = grote
hersemn; kh = kleine hersen en; kz = kopzijde;
I = lumm; Is = lens; schb = schedelbee11; sz =
staartzijde; zb = zenuwbaan.

65

een functieloos overblijfsel van een vroeger oog.
D at d it o rgaan iets met Iicht te maken zou hebben gehad lag, vanwege de overeenkomst met een
normaal oog, voor de hand.
ENIGE NIEUWE ANATOMISCHE DETAILS
Onlangs is er een p ublikatie verschenen van R. M.
E a k i n, hoogleraar in de zoologic aan de Unive.rsiteit van Californie te Berkeley, waarin deze
nieuwe anatomische details van het paritaaloog
vermeldt. Tevens oppert hij een hj•pothese om·
ttent de werking ervan (Eakin 1970}.
Eakin vond bij ScelofJOrtii occideuralii dat het
netvlies uit drie soorten cellen is opgebouwd, te
weten ongeveer 2500 steunweefselcellen d ie zwart
pigment bevatten, een zelfde aantal kegelvormige
zenuwcellen welke verspreid liggen tussen de
steunweefselcellen, en tenslotte ongeveer 250
ganglioncellen die in een Iaag onder de twee
vorige t)•pe cellen liggen. Verder bleek bij onderzoek met een elektronenmicroscoop dat de zenuwbaan van parietaaloog naar hersenen bestaat uit
een bundel van ongeveer 250 mergloze zenuwvezels die uit d e ganglioncellen in het netvlies ont·
springen.
FUNCTIE - N IEUWE HYPOTHESEN
E a k i n verrichtte na zijn anatomische studies nu
samen met anderen een belangwekkend onderzoek.
Hij vroeg z ich in de eerste plaats af 6f het parie-

Pa.rielattloog bij Sctloporus o. occidentalis.
Polo: ]aiiSen.

taaloog eigen lijk wei functioneert, en om dat te
kunnen constateren ging hij na of er bij lichtstimulatie van het oog een elektrisch signaal op·
gewekt wordt in de zenuwbaan.
Voordat E a k i n en zijn medewerkers echter re·
sultaat hadden slaagden twee andere geleerden,
W. H . M iII e r en M. L. W o I bar s h t ( 1962},
van het Rockefeller Institute en het Naval Medical
Reasearch Institute, er in deze vraag te beantwoorden. D eze onderzoekers waren zeer verheugd
tijdens een experiment met Auolii caroliueuiii te
zien dat de recorder die verbonden was met een
in d e zenuwbaan geplantte micro-elektrode na stimulatie van het kruinoog met Iicht een signaal
registreerd e.
Wat is nude functie van dit oog tenslotte?
E a k i n c.s. hadden vroeger al eens experimen·
ten gedaan met hagedissen die van hun kruinoog
ontdaan waren. Deze dieren verbleven gemiddeld
Ianger in d e zon en in Iicht van grote intensiteit,
waren meer in beweging, waagden zich verder van
hun hoi en vertoonden in geringere mate schrikreacties. Hieruit concludeerden zij dat het parietaaloog wei eens een dosimeter van d e zonlichtintensiteit zou kunnen zijn.
P a I ens chat ( 1964}, een ander onderzoeker
van het parietaalorgaan, vond bij AuguiJ fragilii,
waarbij het kruinoog verwijderd was, naast toe·
genomen bewegelijkheid van het d ier ook nog het
verlies van synchro nisatie met het Iicht.
Samenvauend komt men dan tot de ,-olgende
hypothesen omtrent de functie van het parietaalo rgaan:
I } Het paritaaloog fungeert a is d osimeter van
zonlicht, waarbij het een remmende invloed
uitoefent op het genieten van zon licht;
2} T esamen met andere neurale en hormonale
mechanismen is het parietaaloc.g de regelaar
van de circadiaansc C)•clus, d.w.z. van het 24uurs ritme van a llerlei processen in het dier.
In dit verband wordt het parietaalorgaan ook
wei ' timer· of 'zeitgeber· van de circadiaanse
cyclus genoemd.
SUMMARY
The author tells of new discoveries concerning
the pari tal eye of lizards. l\l i I I e r and W o I ·
bars h t ( 1962} ascertained, that light falling
upon the parital eye causes an electric signal on
the nerve which connects this organ to the brain.
E a k i n ( 1970} and P a I e n s c h a t ( 1964}
discovered that those lizards whose parital C)'CS
were removed, remained longer in the sun o r
bright light, showed less tend ency to flight, and
that (by Aug11ii /ragilis) the synchronisation of
behaviour towards light disappeared. The parital
eye is believed to be a dosimeter of sunlight and
plays the part of timer of the card ian cycle ( 24hour cycle}.
llteratuur
E a k I n, R. M., 1970. 'A Third Eye', American Scien·
list 58, pp. 73 e.v.
M i I I e r, W. H. en M. L. W o I bars hI, 1962.
'Neural activity in the parietal eye of a lizard',
Science 135. pp. 316 e.v.
P a 1 e n s c h at, 0 ., 1964. 'Beitrag zur lokomotori·
schen Aktlvltat der Blindsleiche \Anguis fragilis
L.) unter besonderer Beriicksicht gung des Pa·
rietalorgans' , proefschrift, Gottingen.
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Atelopus zeteki
(hoc v ertnlloge n v e rwurre nd kuooeo .,.·erk e o)
door Tlo . Corn.,lnen, IJe/fllnnn 2l5, llnnrlc m .

Foto: A. v. d. N iem venlmizeu .

Hierbor•eu lrefl U of eeu bnrbeideu z u•ar1-u•i1 folo cw1 mu Atc lopus zeteki, of (o r•er die folo heeu gef,ltrk l) eeu fmai k leureufJ/a(l/je ra11 deze k ikker uil PctJU/IJJa. De kleurplaal t'tlll Atelopus zcteki krege11
we 11ame/ijk a/ eukele jar en geled e11 ran ' H eI /l qut~rium' , e11 iumiddels is d e oplage t•tJII 'Ulcer/a' zo
rergrool dal er 150 kleurpltwljes le wei11ig ziju.
In o11derSiamul arlikel comltl/eerl de b eer Comelisse11 m el e11ig l!!t!dt·eriii<Jak dal dit•erse boeke11 t·olkomeu 1ege11geslelde diugeu orcr A telopus zeteki t•ermeldell.
' In tegenstcll ing tot dolle honden en Engelsen is
Zctck's k ikker niet zo gek om tijd ens d e hctc
middagzon op pad te gaan . Als h ij zich ook maar
een half uur zou blootste ll en aan d e brandende
zonnestralen in zijn vaderland Pana ma zou dir beslist zijn dood betekenen. D anrom is hij bij de
Panamezen bekend a ls 'zonnekikker·. (De logica
van deze red enering onrgaat mij ten enemale!
Corn.) Zijn and ere inhecmse naam, 'gouden kikker·, slaat op zijn klcur, welkc ka n varieren van
di ep goudkleurig tot ora nje met vaak, maar lang
niet a ltijd , zwarre v lekken of dwa rsbanden.
Ofschoon bet een sril en traag dier lijkr, kan her
mannerj e even luid kwa ken a ls een kalkoen
' klokken', hetgeen noga l wat lawaai betekent voor
een diertje van nauwel ijks 5 em g rootre. ·s N 3ch ts
zit Ate/opus zeleki op planten langs de oever.
Aangez ien h ij in staat is b liksemsnel weg te
springen en te -zwemmen z ijn zonnekikkers zeer
moei lijk te vangen .'
Her bovenstaande las ik op pag. 65 van het 4e

d ee I ('An ima l Oddities· ) van bet 12-delige bij
Odham 's Books in Lond en verschenen werk 'Animal World in Colou r· , w elke in Ira l ie gedrukte
boekcn ond er redactie-supervisie stondcn van
l\1 a u r i c c B u r r o n ( toch ni et d e eersre d e
beste) .
) e zou natuurl ijk kunnen stell en, da r d ir soon hoeken no u niet bepaald de gesch ikste li teratuur is
voor gegevens over kikkers, maar ik vind bet
f rappantc van h et bovenstaande, dar h et zo fali ekant afwij kt van h etgeen over Ale/opus zeleki is
gepub liccerd in d e Du itsc versie (H . W e r m u r h: ' KnJurs T ierreich in Farben, Amp h ib ien ' )
van bet oorspronkelijke amerikaanse werk ,-an
D or i s M. Co c h r a n ' Living Amphibians of
the W orld'. Dit is zo wonderlijk omdat de in
eerstgenoemd e engelse u itgave opgenomen a fbeelding in kleur precies blijkt nageschilderd te zijn
van de schitterende kleurenfoto van d e axi llaire
paring van Ale/opus zeleki op pag. 7 1 in laatsrgenoemde Knaur-uitgave, zodat dit bock roch bij
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de samenstelling van het engelse werk geraadpleegd moet zijn.
De tekst in de Knaur-uitgave luidt echter:
·Een mooie goudgele soort met zwarte vlekken
vormt Atelop11s zeteki. Deze dieren zijn overdag
actief, zodat men volwassen exemplaren in het
voile zonlicht op een steen, die hoven het water
in de rivier uitsteekt, kan zien zitten; daar valt
zijn schitterende kleur buitengewoon op.
's Nachts echter klimmen ze op de planten aan
de rand van het water en slapen daar op de bladeren. Omdat deze kikkers absoluut niet schuw
zijn en zelfs helemaal niet gemakkelijk op de
vlucht te jagen, kan men ze zonder moeite vangen, temeer daar ze noch handig zwemmen, noch
snel duiken.
In verband met hun gedrag ( opvallend !) en het
grote aantal individuen, zou men kunnen aannemen, dat ze niet al te veel vijanden hebben. In
ieder geval zijn nog geen pogingen ondernomen
om vast te stellen of misschien de werking van het
huidgif voldoende is om ze te beschermen tegen
de gevaren, die kikkers in het algemeen bedreigen.
De jonge dieren houden zich in het bos op tot ze
volwassen zijn. Een paringsgroep heeft men nog
niet gehoord, wei echter bij in bet terrarium gehouden dieren piepende geluidjes die ongeveer
lijken op die van het kuiken van een kalkoen.
Volwassen worden deze kikkertjes niet veel groter dan 5 em.'
U ziet het: op elk punt faliekant anders! Het hoek
waaruit ik dit laatste citeerde is in 1961 verschenen. En als je nu wei eens wilt weten, wie nou
eigenlijk gelijk heeft, komt plotseling als door de
hemel gezonden bet maart-nummer van het schitterende Amerikaanse tijdschrift 'National Geographic' bij me door de brievenbus rollen met
daarin ondermeer een artikel over Panama, getiteld 'Panama, link between Oceans and Continents' met op pag. 429 een fullpage kleurenfoto
van (bier genoemd) Ate/op11s vari11s zeteki, waar
U hem midden op een hoven het snelstromende
water van een rivier( tje) uitstekende steen ziet
zitten in al zijn (hier totaal ongevlekte) goudgele kleurenpracht.
Als bijschrift bij deze in bet biotoop opgenomen
foto staat:

'Als edelmetaal glanst een gouden kikker op een
door de stroom omspoelde verhoging. Alhoewel
eens in overvloed voorkomend in de omgeving
van El Valle (80 km ten zuidwesten van Panama
City gelegen op een hoogte van ruim 1000 m)
nam AtelopriS t'aritls zeteki in aantal af toen vangers ze voor de handel aan buitenlandse liefhebbers gingen bemachtigen. Heden ten dage zijn ze
beschermd door de wet. Een kikkerhuidje bevat
genoeg gif om 500 muizen te doden, zoals recente
laboratoriumproeven aantoonden'.
En aangezien de werkelijk unieke foto het dier in
de voile zon toont en het vangen kennefijk gemakkelijk gaat, zijn dan hiermede al de dubieuze
kwesties in bovenstaande publikaties opgelost.
Overigens zou hun huidgif in plaats van beschermend, thans wei eens desastreus kunnen werken
voor Atelop11s zeteki, nu allerlei laboratoria belangstelling blijken te hebben voor grote hoeveelheden kikkertjes met sterk huidgif.
SUMMARY
Not without merriment the author observes that
different biologists air completely opposing observations about AtelopriS zeteki. Burton (year
not mentioned) states that the animals do not like
bright sunlight, that they produce a sound like a
turkey, can take enormous leaps, swim well and
are extremely hard to catch. Wermuth ( 1961)
and/or Co c h r a n ( 1961) state that AtelopriS
zeteki enjoys the sunshine, that they are known to
produce no more than a soft squeaking, do not
jump very far and are easy to catch. An article
about Panama by B i 11 a r d ( 1970) is illustrated
with a photograph of an Atelop11s, sunning in its
natural surroundings. In this case the species is
called Atelop11s variriS zeteki. B u r to n might be
wrong on several other points.
Llteratuur
B I II a r d, J. B., 1970. 'Panama, link between Oceans
and Continents', The National Geographic Magazine 137, pp. 402-440.
B u r to n, M., jaar niet aangegeven. 'Animal World
in Color, 4, Animal Oddities', London.
Cochran, D. M., 1961. 'Living Amphibians of the
World', New York.
Wermuth, H., 1961. 'Knaurs Tierreich in Farben,
Amphibian', MOnchen en ZOrich.

Ervaringen met Coluber gemonensis en Elaphe guttata
door G. Hammermann, JJaaet.traat 128, Apeldoorn.

lngezondetl september 1970. In dil artikel wordt t•erteld ot,er het gedrag in bet lerraritlnl van de
pese slang Coluber gemonensis en de Noord-Amerikaanse sla11g Elaphe guttata.
lnho11dsoverzicht: hel terrari11111 - de bevolking - Col11ber gemonensis - Elaphe gt1tlata - mmmary.

HET TERRARIUM
Mijn slangenterrarium is een aquariumbak van
150 em lang, 50 em breed en 50 em hoog. De bodem is bedekt met uitgewassen grof rivierzand en
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verspreid liggende stukken bout. Voor het klimmen zijn wat flinke takken aangebracht. Voor de
warmte zorgen twee kooldraadlampen, voor het
Iicht een T.L.-buis.

D e ruimre van een slangenterrarium kan m.i. nier
groot genoeg zijn, hoe g roter de bak, hoe beter de
dieren tot hun recht komen. Dit geld t mer name
voor de slangen van het genus Coluber, die zeer
bewegelijk zijn en van de ene naar d e and ere kanr
van d e bak schieten. H oe ruimer ze zijn ondergebracht, hoe beter deze snelle dieren het zullen
doen.
DE BEVOLKiNG
M ij n slangen-collectie bestaat u ir rwce Colubcrgemollellsis en een Elaphe gu11a1a.
Coluber gemone11sis is een gladde, donkere, blauwig-grijze slang met een vuil-wiue buik. Bij jonge
dieren lopen vanaf de kop donkere bandjes naar
het midden van het li chaam, waar ze verdwijnen .
Elaphe gullala is getekend met prachtige, zwart
omlij nde, rood-bruine vlekken op een rossige ondesgrond; het di er heeft een w iue buik met zwarte blokjes.
COLUBER GEMONENS IS
De Coluber gemonensis zijn echte hagedissen
eters, en ze blijven dat ook. lk heb geprobeerd ze
aan muizen te w ennen. Eerst gaf ik ze nestjonge,
nog kale, muisj es. D eze werden fli nk betongeld,
pas na een hele tijd gegrepen, tegen de grond ged rukt, klem gezet tusscn ondergrond en het lichaam van de slang, en uiteindelijk gegeten. Langzaam aan gaf ik wat grotere muisjes, waar ze
eerst van schrokken, maar die vervolgens tach gegrepen werd en. Dit ging zo een maand goed, tot
plotseling a ile muizen geweigerd werd en. Ook
nestjongen werden ni et meer geaccepteerd. Toen
heb ik wat hagedissen in de bak gedaan, waar
o nmidd ellij k jncht op werd gemaakt. Later heb ik
het nog eens met mu izen geprobeerd, maar ze
weigerden ze absoluut. Ik heb ze nu twee jaar, en
nog steeds weigeren ze ander voedsel te eten dan
hagedissen. O at is natuurlijk wei jammer, temeer
daar het zu lke mooie snelle dieren zijn. Z e zij n
zeer bewegelijk en bijna a ltijd op d e grond te vinden. K limmen doen ze ook wei, maar niet zo veel,

Coluher jugularis caspiu s.

duidelij k minder b.v. dan d e Eltiphe gullala.
lk moet nog opmerken dat ik Coluber gemonensis
verdenk van kannibalisme. Eens verdween namelijk een g ladde slang (Carone/la austriaca) u it
mijn terrarium, terwij l te zelfd er tijd een van de
Coluber cr bijzond er goed uit zag. Ik hcb ook wei
cens horen zeggen dat ze ook slangen pakken ; gelukkig Iaten ze in ieder geval de Elaphe gullala
met rust.
ELAPH E GUTTATA
Ovcrdag ligt de Elaphe gullala a ltijd op een tak,
pas ·s avonds a ls d e lampen u it gaan wordt hij
actief. H et is dus op zijn minst geen uitgesproken
dagdier. H ct is een goede muizeneter. H ij is la ng
niet zo agressief als mijn Coluber gemoneusis, de
laatste bijren altijd a ls je ze wilt oppakken in
tegenstell ing tot Elaphe gullala.
Beide soorten slangen nemen graag een bad vlak
voor het vervellen, daaraan is het waarschijnlijk
mede te danken dat het vervellen steeds goed verloopt. lk doe dan altijd wat furoxoom in het water, waarmee ik mondrot hoop te voorkomen. Bij
het vervcllen zclf schuren de dieren namelijk
veel met de kop over de grond.
Behnlve muizen heeft Elaphe gullala bij mij ook
duivcneieren gegeten, deze worden in hun geheel
ingcslikt.
SUMMARY
The author relates about the behaviour of Coluber gemonensis and Elaphe gullala in the terrarium. Coluber gemonensis is a lizard-eating species. The owner accustomed them to feed on
young mice (nestlings) but after a month they
refused to accept mice any more and w ill now
take lizards only. They are obviously d iurnal animals, very active and fast-moving. The terrarium
for Coluber can not be too spacio us.
Elt1phe gullala spends the daytime in the branches
and does not show any activity till the evening.
It thrives on mice and also accepts p igeon-eggs.

Folo: E. Frommbold.
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Sehildpadden, probleemdieren?
dieren als handelsobjeet

door I. ltl. Aleoen, Lelleflraefd SO, Ama-erdam.

lngezonden december 1970. Schildpadden, met name de Ertropese laTidschildpadden en de Amerikaanse
roodwangetjes, genieten de lwijfelachtige eer de meesl geimporteerde reptielen le zijn. In iedere dierenwinkel kan men ze krijgen. Bijna allemaal sterven ZJ na korte tijd omdat de meesle kopers geetz idee
hebben van de manier waarop ze verzorgd moelen worden. In o11derstaand artikel wijl de heer A/even
dit voor een grool dee/ aan de handel, die geen enkele poging otrderneemt de kopers op le voeden. Hij
pleil voor het verslrekkm van meer informalie aan hel prtbliek op aile moge/ijke manieren, en hoopt dal
het nie11we boek dal hij onlangs schreef over schildpadden hierloe een goede bijdrage za/ b/ijken.
Dit boek ('Schi/dpaddm in het terrari11m') wordl elders in dit nrtmmer besproken.

Elk jaar hoort men weer de klacht dat er tienduizenden schildpadden ingevoerd zijn en dat de
meeste, ik zelf schat het op wei 80%, de feestdagen niet halen. Wat is daar nu van de oorzaak?
Meestal gaat het zo, Jantje of Marietje krijgt een
nieuw tandje of is gevallen en zeurderig. Moeder
loopt met het kind boodschappen te rennen en
komt langs een aquariumwinkel en ziet daar een
bak met schildpadjes. Drie, vier of vijf gulden
per stuk, het doet er niet toe, het Ieven is toch
duur. Gauw de winkel binnen 'wat eet het ?' is de
vraag. 'Oh dat is gemakkelijk, sla' is het antwoord. En de koop is gesloten. Een handige winkelier smeert moeder nog een busje schildpaddenvoer en een mooi aquarium aan. U weet wei zo'n
ronde met een palmboom in het midden. Zo'n
schildpadje is leuk, het kost evenveel als een
autootje of popje, maar kan lopen zonder op te
winden en als het stuk gaat, gaat het in de vuilnisbak en er wordt een nieuw gekocht. Wat ook
gemakkelijk is: als Jantje niet in het bad wil
gaat het diertje mee, want het zwemt zo leuk in
het zeepwater. Wat is bier nu gebeurd?!
De argeloze moeder met het huilende kind trapt
in de verkoopval van een niet bonafide winkelier
die m.i. een verbod moet hebben om levende diereo te verkopen, want het zijn niet aileen Schildpadden maar ook muizen, cavia's, hamsters;goudvissen en vele soorten vogeltjes die op deze manier zij n zaak uit gaan. Ik weet wei, en ik doe
dit bewust, dat ik op vele lange tenen trap van
handelaren die mij persoonlijk kennen en zeer
vele die mij niet kennen. Maar het is nodig dat
zij goede voorlichting geven. De Dibevo had een
beschrijving uitgegeven hoe men schildpadden
moest verzorgen en dit kon gratis bij een dier afgegeven worden. Wat deden vele winkeliers? Het
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was te lastig en ging de prullemand in. Er verscheen een boekje over het verzorgen van Schildpadden (van mijn hand), de bedoeling was voor
ongeveer een gulden. Maar de uitgever vond het te
dun en liet de beer 0 s k a m het nogmaals bewerken en het werd te moeilijk voor iemand met
een schildpadje en de prijs werd f 2,- gesteld.
Ik had het manuscript voor een habbekrats aan de
uitgever overgedaan omdat ik het toejuichte dat
als men voor drie gulden een schildpad kocht
voor een enkele gulden er bij een eenvoudige
handleiding er bij had. Op deze manier hoopte ik
dat er veel gewone landschildpadden en moerasschildpadden in Ieven bleven. Doch in vele winkels ziet men dit boekje niet omdat er maar 60
cent op verdient wordt. Meer wordt er verdiend
op het droogvoer (gemalen gedroogde vis) dat
absoluut onvoldoende voeding geeft, uitzet in de
dierenmagen en door de meeste dieren niet eens
gegeten worden. Om nog maar niet te spreken
van de mooie aquariumbakjes met palmboom. Als
men een schildpadje gauw dood wil hebben is dat
wei de beste manier. De martelkooien in ZuidVietnam gelijk. Die dingen moesten uit de handel genomen worden en ik snap ook niet dat de
dierenbescherming hiertegen niets doet of kunnen
deze dieren niet op schoot genomen worden?
Wat is hier nu tegen te doen??
Nu gaan er in liefhebberskringen steeds stemmen
op om de invoer van dieren, met name van schildpadden, via de gewone handel stop te zetten.
Maar dan blijven al de andere reeds genoemde
dieren over waarvan de lijst ook veel groter is
dan ik reeds vermeldde, denk bijvoorbeeld eens aan
de eendagskuikens en eendepullen die rond de
Pasen voor een paar kwartjes te koop zijn.
Mijn idee is het volgende:
Ten eerste: de handelaren een betere voorlichting

geven zodat zij weten wat zij verkopen, hoe het
leeft, hoe het gehoud en moet worden en wat het
preci es eer.
Ten rweede: de examens voor dierenhandelaren
hiernaar richten en niet enkel wat a lgemeenheden
en latijnse namen vragen.
T en derde: bij de Dibevo melden wanneer een
handelaar niet bonafide is.
Ten vierde: beschrijvingen gratis bij elk dier wat
verkocht wordt (geschreven door kenners), dit
moet eventueel verplicht gesteld worden!
Ten vijfde: het publiek zoveel mogelijk voorlichting geven over het goed houden van allerlei
soorten dieren en planten via de grote nieuwsmedia zoals TV, radio, kranten en tijdschriften.
Ten zesde: het keuren van dieren-behuizingen,
voed sel, geneesmiddelen en vitamine"s alsmede van
a ile andere attributen die de dierenhandel verkoopt. B.v. naast d e reeds genoemde schi ldpaddenbakjes, waarnaast er vee! betere in de handel
zijn, zitten de winkels vol met schilderijtjes voor
visjes, ondeugdelijke kooien voor vogeltjes en
zoogdiertjes, absoluut gevaarlijke halsbanden vo:>r
honden enz. enz.
Wat was dan het resultaat geweest?

leek die door dertig jaar terrariumhouden vee!
zelf moest leren door proberen en lezen . Maar
vaak kan ik de liefhebbers, als zij niet te laat bij
mij komen, helpen met goede raad . Oat doet mij
dan plezier maar tevens vind ik het jammer dat er
zo weinig mensen zijn als ik. Er zijn toch vee!
meer echte liefhebbers die met hun en•aring a nderen kunnen helpen. Vele hand elaren sturen de
klanten, a ls deze moeilijkheden hebben, door naar
mijn adres a ls zij zelf geen raad meer weten.
Maak u bekend bij de dierenhandel en help mee
om te voorkomen dat jaarlijks honderdd uizenden
dieren sterven door ondeskundige verzorging. Nu
is het zaak dit goed aan te pakken want door het
steeds meer terugdringen van de natuur komen er
steeds meer mensen die een of and er huisdier gaan
houden. Mede door deze vraag en door het steeds
snellere opengooien van de tropische Ianden wordt
de import van bijzondere dieren gestimuleerd . Er
komen dieren in de handel waarvan vrijwel geen
gegevens bekend zijn, of waar de handelaar de
naam zelfs niet van weet. Negentig procent van
deze dieren sterven, en m .i. 80% onnodig. Als
men op deze wijze doorgaat zijn er over 200 jaar
geen dieren meer om te houd en.

D e moeder van het huilend e kind had een schildpadje gekocht mel een beschrijving. Een handige
handelaar had haar een goed onderkomen er bij
verkocht. Het diertje was niet als speelgoed maar
als huisdier behandeld. Na enkele weken was het
dier volgens pa en rna wei erg eenzaam en een
tweede werd er bijgehaald. De diertjes groeien
goed, dus een grotere bak en later weer een ander soort schi ldpadje en een nieuwe liefhebber
was er bij gekomen. Ik heb bet nu over schildpadjes omdat dit mijn grote hobby is maar met
andere dieren gaat het net zo.

Aileen door het opvoeden van de kopers van d eze
dieren kan men bereiken dat de dieren Ianger
blijven Ieven, de import zakt en de dieren in de
vrije natuur met andere ogen bekeken worden. Ik
vind het ook van groot belang dat er zo gauw er
nieuwe soorten dieren op de markt komen er goe·
de lectuur over beschikbaar is en niet, zoals bij
de goudhamsters, dat bijna vij f jaar na de rage van
het houden het eerste boekje verscheen. H et is
daarom ook dat er nu van mijn hand een nieuw
schildpaddenboek verschenen is dat ook de soorten
behandeld die eigenlijk niet in de gewone dieren·
hande l moeten zij n, daar deze of zeldzaam zijn,
of voor d e gewone liefhebber moeilijk te houd en
zijn . Hierin heb ik er dan ook op gewezen als een
schildpad moeilijk is en er steeds de raad bij ge·
geven om er a f te blijven. Maar of een dier nu
vijf of vijfhonderd gulden kost, gekocht wordt hij
toch en lang niet a ltijd door de kenner. Daarom
vond ik het belangrijk dit boek te schrijven. H openlijk kan ik dit boekje spoedig Iaten volgen met
andere over de andere groepcn van reptielen en
amfibien.

Regelmatig ontvang ik brieven en krijg ik telefoontjes van li efhebbers, die ni et weten, wat zij
met hun z ieke dieren moeten doen of hoe ze hun
gezonde dieren moeten houden. En niet aileen uit
Nederland maar ver over de grenzen blijken de
mensen mij te kennen uit artikelen en boeken die
ik schreef. Nu weet ik wei wat, maar lang niet
alles van zieke dieren af. Ik ben ook maar een

SUMMARY
Turtles are imported in great numbers into the
Netherlands, especially European to rtoises ( T estudo) and from America the red-eared slid er (Pseudem)'s scripta). The author assumes that 90% of
these animals die a very early death, owing to
the public"s ig norance on the care of turtles. Most
dealers hardly bother to inform the customers
properly. Even the most inadequate quarters are
sold ( see drawing) . More information about
turtles to the general public is neccesary. Pressure
should be put upon the trade to supply proper in·
formation, and to treat the anima ls in stock with
more care. The author hopes that a booklet about
the care of turtles recently written by himself
(I. M. Aleven-Schildpadden in het terrarium·
Amsterdam 1970) may contribute to lower the
high death-rate.
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UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN
BOLITOGLOSSA TAYLOR!
D. B. Wake, A. H. Brame, C. W. Meyers: 'Bolltoglossa
taylorl, A New Salamander from Cloud Forest of the
Serranla de Plrre, Eastern Panama'.
Het gebergte (serrania) de Pirre llgt op de grens van
Panama en Colombia. De toppen maken deal uit van
een bijzondere blotoop, die van het zg. nevelwoud
(cloud forest). De auteurs hebben er In 1966 een nog
onbeschreven salamander aangetroffen van het genus
Bolltoglossa. Behalve een beschrljving en een taxonomlsche discussle worden ook notlties over habitat,
verspreiding, ecologle en gedrag gegeven.
American Museum Novltates I augustus 1970 I nr.
2430, pp. 1-18 I 4 toto's, 1 tek., 1 tab., 1 krt.
STAUROTYPUS SALVINII
A. A. Schmidt: 'Zur Fortpflanzung der Kreuzbrustschlldkrote (Staurotypus salvlnll) In Gevangenschaft'.
Oeze midden-amerlkaanse waterschildpad wordt weinlg gehouden. De auteur maakte de volledige voortplantlngscyclus mee en beschrljft deze gedetaileerd.
Opmerkelijk Is o.m. de lange incubatletljd: 207 dagen
(bij 24° C).
Salamandra I juni 1970 I &, pp. 3-10 I 4 toto's, 1 tek.,
4 tab.
OEDURA MARMORATA (AUSTRALISCHE GEKKO)
H. R. Bustard: 'Oedura marmorate a complex of Australian geckos (Reptilia: Gekkonldae)'.
De auteur komt tot de conclusie dat Oedura marmorate op te splitsen is in twee verschlllende soorten,
voor de nieuwe soort is de naam castelnaui Thominot beschikbaar. 0. marmorata komt voor in heel
Australia, 0. castelnaui aileen In noord-oost Queensland. Behalve aan de taxonomle wordt er ook de
nodlge aandacht aan de ecologle van de dieren besteed.
Senckenberglana Biologics I maart 1970 I 51, pp. 2140 I 4 toto's, 1 tab., 1 krt, 1 grafiek.
ZEESCHILOPADOEN
G. R. Hughes, M. T. Mentis: 'Zeeschlldpadden'.
Een aantal gegevens over zeeschlldpadden die de
kust van Natal (Republlek Zuld-Afrlka) bezoeken om
eieren te leg!;Jen, overgenomen uit het tijdscluift
'African Wild L1fe'.
Artis I september-oktober 1970 /1&, pp. 76-80 16 toto's.
GASTROTHECA MARSUPIATA (BUIOELKIKKER)
R. Nebel: 'Haltung und Nachzucht von Taschenfroschen, Gastrotheca marsuplata (Dumerll & Blbron,
1841)'.
Een bondige beschrijving van de manier waarop daze
buidelkikkers met succes in het terrarium warden
gehouden. Toen de dleren ruim twee jaar oud waren
werd in de maand november voor het eerst de paring
waargenomen. In januari daarop volgend warden de
larven door het 2 uit de buidel ·In het water gezet.
Oaarna duurde het nog drie tot zes waken voordat
de metamorfose plaatsvond.
Aqua Terra I jull 1970 I 7, pp. 74-76 11 foto.
VIPERA ASPIS CASPISAOOER)
J. Gutmann: 'Biss von elner Asplsvlper, Vlpera aspls
aspls (Linnaeus) 1758'.
Een verslag van de gevolgen van een beet van een
asplsadder. De auteur werd gebeten door een volwassen 2, het gebeurde bij het terugzetten van het dier
In het terrarium nadat dit was schoon gemaakt. AI
zes jaar lang was dlt goad gegaan.
De gevolgen waren tamelijk ernstig; er was sprake
van ernstlge pijn, opzwelllng van hand en arm, af en
toe verlles van het spraakvermogen, braken en duizellngen. Pas na drle dagen kon het bed verlaten
worden. Een half uur na de beet was 10 cc polyvalent
serum toegedlend.
Aquaterra l jull 1970 I 7, pp. 76-78 11 toto.
PHELSUMA (DAGGEKKO'S)
R. Mertens: 'Neues Dber elnlge Taxa der Geckonengattung Phelsuma'.
Aanvullende taxonomische gegevens over Phelsuma.
Senckenberglana Blologlca I maart 1970 I 51, pp. 113 I 4 toto's.
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GRIEKSE HERPETOFAUNA
H. Pieper: 'Neue Beltrllge zur Kenntnls der Herpetofauna der sDdUgUischen lnseln'.
Een salamander, een pad, vijf hagedlssen en vier
slangen-soorten warden gevonden. De zoogeografie
van de eilanden in het zuiden van de Egeische zee
wordt besproken.
Senckenbergiana Blologlca I maart 1970 I 51, pp. 5565 I 3 toto's, 1 krt.

Boek bespl"eklng
I. M. A I even:
Schlldpadden In het terrarium.
112 pagina's, vela toto's en tekeningen.
1970. L. J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam.
Eind vorig jaar verscheen dit boek, de uitgever zond
het de redaktie in december ter recentie toe. Vooral
door de fraale tekeningen van de hand van A. A. E.
s c h 1 u t e r doet het bij doorbladeren zeer prettig
aan.
Na een tiental bladzijden over schildpadden in het
algemeen komt het verzorgen van landschildpadden
in gevangenschap ter sprake. Een aantal tundamentele gegevens en aanwijzlngen, die iedere schildpadhouder zou moeten kennan, worden naar voren gebracht. Het zelfde gebeurd ook met betrekking tot
het houden van waterschildpadden. Nuttige ideeen
worden gegeven over de inrichtlng van terraria en
aqua-terraria.
Maar het grootste deal van het werkje wordt besteed
aan de behandeling van maar lletst 150 verschillende
soorten schildpadden, en over dat deal kan ik niet
enthousiast zijn. Door dlt grote aantal wordt aan
iedere soort slechts ongeveer een tiental re!;Jels besteed, net genoeg voor een wei zMr summ1ere beschrijving, het aandulden van het verspreidingsgebied en slechts een enkele opmerklng over bidtoop
of gedrag. Wie is daarmee gebaat? lemand die een
besproken soort zeit bezit wll ulteraard maar weten
(en zal te vergeefs zoeken naar een llteratuur verwijzing). Voor de llefhebbers die de betreffende soorten nlet zelf verzorgen is het een monotone opsomming van steeds maar weer soortgelijke gegevens.
lk galoot dat het veal beter zou zijn geweest het santal te bespreken soorten drastlsch te beperken, en
van die soorten dan zo veal mogelijk intormatie te
geven over de leefwijze in de natuur, en over de ervaringen die er mee zljn opgedaan in gevangenschap.
Over ecologie en ethologle van de meeste schildpadden is veal in de vakllteratuur gepubliceerd. Die
literatuur is voor de meeste llefhebbers ontoegankelijk. Het zou daarom zeer nuttlg zijn de interessantste gegevens over veal geimporteerde soorten bijeen
te brengen in een populalr boekje. Het beperken van
het aantal te bespreken soorten zou niet bezwaarl~· k
zijn geweest: slechts enkele tientallen soorten zi n
regelmatlg verkrijgbaar. De soorten die ook in e
niet-gespecialiseerde winkels verkrijgbaar zijn kunnen zelts op de vingers van een hand worden geteld.

Opgemerkt moet nog worden, dat bij de behandellng
van de soorten achter de naam van de soort steeds
de naamgever tussen haak,'es is geplaatst. Oat is
dikwijls nlet juist. Aileen a s een soort na de oorspronkelijke beschrijvlng Is 'overgeplaatst' naar een
ander genus, hoort de auteursnaam tussen haakjes
te staan. Ole haakjes vestlgen er dan de aandacht
op, dat de betretfende comblnatie niet identiek is
aan de oorspronkelijke.
Mijn lof dus voor het grote aantal nuttige algemene
gegevens en tips die in het boek worden gegeven:
het boek kan zeker bljdragen tot vermlndering van
het grote aantal slachtoffers dat onder de Schildpadden valt door onwetendheld van de meeste kopers. Teleurstelling echter over de wljze waarop de
soorten zijn behandeld. Het ontbreken van een llteratuurlijst Is m.l. een onvergefelijke omlssie. De uitvoerlng van het boek Is, vooral door de tekeningen,
besllst aantrekkelljk te noemen.
Verkrijgbaar bij de boekhandel. Prljs 1 9,50.
G. M. M. Foekema

