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De Trinidadse beekkikker Co/ostethus trinitatis 
lngczonden mci 1977 
lnhoudsoverzicht: inleiding - naamgeving 
- beschrijving - voorkomen en biotoop 
- gedrag in de natuur - het terrarium -
gcdrag in het terrarium - het voedsel -
de bronst en het kwaken - de voortplan
ting - enkele getallen - conclusie, sa
menvatt ing en dankwoord - summary -
li tcratuur. 

IN LEIDING 
In 1969 zag ik voor het eerst de Trini
dadse beekkikker, Colostethus trinitatis, 
in de natuur. Een aantal toen gevangen 
exemplaren werd naar Nederland ge
stuurd, maar bleek later niet meer te 
achterbalen. In 1973 vond ik ze weer, 
deze keer overigens in Venezuela, de 
toen meegenomen exemplaren kwamen 
onderweg om door de warmte. In fe
bruari 1975 lukte het me er een aantal 
naar ons land te krijgen. Daar werd ge
probeerd in bet terrarium de natuurlijke 
biotoop zo goed mogelijk te imiteren. 
Reeds vrij snel lukte de kweek, welke 
nu voortduurt, ook de tweede generatie 
beb ik inmiddels in gevangenschap ge
kweekt. 
Daar het zicb laat aanzien, dat Co/oste
thus trinitatis een gescbikt en aanbeve
lenswaardig terrariumdier is, wit ik in 
dit artikel wat bijeengegaarde kennis 
over deze soort publiceren. 

NAAMGEVING 
Deze kikker uit de familie van de Den
drobatidae vindt men in de Jiteratuur 
acbtereenvolgens onder de naam Phyllo
bates trinitatis, onder welke naam de 
soort door Garman in 1884 is be
scbreven. Ook Kenny (1969) gebruikt 

naam. In vele Jatere publikaties, 
die van R i v e r o (1961 e.a.) 

de naam Prostherapis trinitatis 
kt. Bij de meest recente indeling 

de Dendrobatidae door S i I v e r -
t one (1975) wordt de soort onder

in bet geslacbt Colostethus. 
t geslacht omvat zo'n 40 soorten 

niet erg bont gekleurde kikkers, 
ie overdag aktief zijn. Van een aantal 

is de broedzorg en het territo
umgedrag bescbreven. In het Neder

geef ik de voorkeur aan de naam 
nidadse beekkikker', de naam 'bals

kker ' is evenwel ook gebruikt 
deze soort. 

et is een klein blijvende kikkersoort, 
e n n y geeft voor de cJ cJ als groot

lengte 25 mm, voor de 22 28 mm 
eten van snuitpunt tot bet eind van 
rug. Een volwassen mannetje uit 

ijn serie ma t 22 mm, het grootste 



Fig. 2 
Coloslelhus 
trinitatis, 
o met larven 
op de rug. 
Foto: V an 
Me e u wen. 

wijfje 24 mm. De kleur van de hoven
kant is overwegend bruin. Vanaf de 
snuitpunt loopt een donkere band aan 
weerszijden over het oog, langs de flan
ken to t de aanhechting van de achter
poten. Op de Hanken kan deze band 
Iichter gemarmerd zijn. De rug en de 
bovenkant van de kop zijn eenkleurig 
donker of Iicht koffiebruin, soms met 
een patroon van onregelmatig verspreide 
lichtbruine stippen die in groepjes bijeen 
staan. De grens tussen rug en flanken 
wordt dan gemarkeerd door een opeen
hoping van deze stippen. Soms zijn op 
de rug grotere donkergekleurde motie
ven zichtbaar, meestal niet symmetrisch, 
bij jonge dieren komt dit vaker voor dan 
bij oudere. De achterpoten zijn van ho
ven bruin, meestal met een patroon van 
dwarsbanden, soms ook met een lichtere 
stippentekening. De voorpoten zijn licht
bruin met onregelmatige donkerbruine 
vlekken. 

De buikzijde van het vrouwtje is wit, 
de mondbodem is dooiergeel, omzoomd 
door een grijze band, die aan de achier
ka nt een brede ' halsband' vormt. Dit 
grijs loopt door op de bovenlip. 
Bij het mannetje is de keel lichtgrijs, 
omzoomd door een donkergrijze band, 
die eve neens een halsband vormt. De 
buik en de binnenkant van voor- en 
aehterpoten zijn eveneens grijs. 
In de bronsttijd verandert het d van 
kh!ur. 
De jonge dieren hebben in principe het
zelfde kleurpatroon als de vol~assenen , 

aileen minder gediffe rentieerd. De buik
zijde is geheel vuilwit , de voor de ge
slachten typische kleur van de keel en 
buik ontstaat pas bij het ouder worden. 

YOORKOMEN EN BlOTOOP 
Colostetllll .\" tnllttatis komi volgens 
K e I I y (1969) en R i v e r o (1961, 
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1963) voor in het kustgebergte van Ve
nezuela, en de Northern Range op Tri
nidad, die geografisch moet worden ge
zien als een voortzetting van de eerste. 
lk nam de dieren waar op Trinidad in 
februari en augustus 1969 en in januari 
en februari 1975, in Venezuela in juni 
1973. 
De Northern Range loopt over de ge
hele noordkant van het eiland, het is 
een naar bet noorden steil, naar het 
zuiden geleidelijk aflopend gebergte met 
toppen waarvan de hoogste iets meer dan 
3000 ft (900 m) reiken. Het gebergte is 
goeddeels bebost, aileen aan de zuid
hellingen is plaatselijk veel land in kul
tuur gebracht. Er is veel water, dat in 
talrijke beekjes en riviertjes zijn weg 
naar zee zoekt. Het merendeel ervan 
stroomt in zuidwaartse richting, maar 
ook aan de noordkant zijn er enige. 
Ik nam de kikkers altijd waar in en om 
de bergbeekjes, nooit zag ik een exem
plaar verder dan een meter van de 
dichtsbijzijnde waterhoudende bedding. 
Bij voorkeur hielden ze zich op, op die 
plaatsen waar stenen, takken of ander 
materiaal in of naast het water voldoen
de schuilgelegenheid bood. Op die 
plaatsen had de zon soms toegang, en 
de dieren zaten soms ook in de zon, 
maar meestal opereerden ze in de 
schaduw. 
De temperatuur van het water was om
streeks 23° C, die van de Iucht 27-28°. 
De temperatuur in de bergen is wat 
lager dan die in het vlakke deel van 
het eiland. De vochtigheid werd niet ge
meten, vermoedelijk zal deze schomme
len tussen 75 en 95%, de hoogste waar
den liggen meestal in de vroege och
tenduren. 

GEDRAG IN DE NATUUR 
Het meest opvallende aan bet gedrag 
in de natuur is bet geluid dat ze voort
brengen: zonder uitzondering ben ik de 
populaties van deze soort op het spoor 
gekomen, door op het kwaken af te 
gaan. Daar ik aileen bij heldere dag 
in hun natuurlijke biotoop geweest ben, 
weet ik niet om welke tijd de kwaak
aktiviteit daar begint of eindigt, in de 

loop van de dag was er geen verschil in 
mate van kwaken hoorbaar. 
Komt men binnen gezichtsafstand van 
de dieren, dan proberen de meeste ex
emplaren zich te verbergen. Het kwaken 
gaat vaak ongehinderd voort, daar de 
voortbrengers van dit geluid in spleten 
of a ere schuilplaatsen zitten. Komt 
men ichterbij, dan vluchten ook de 
exem laren die eerst zijn blijven stil
zitten. Opvallend is het gemak waar
mee z tegen spiegelgladde, met alg be
groeid en met water overstroomde rots
blokk n opklimmen. Probeert men ze 
te vangen, dan ontwijken ze met zeer 
snelle zigzag-sprongen. Vaak vluchten 
ze bet water in, zwemmen een eindje 
onder water en komen ergens aan de 
rand weer hoven, waar ze dan stil blij
ven zitten. Blijft men enige tijd rustig 
observeren, dan komen de meeste dieren 
weer tevoorschijn. De wijfjes met hun 
opvallende gele keel ziet men zeer veel 
meer dan de mannetjes met · donker
grijze tot zwarte keel. De zeer donkere 
bronstige mannetjes krijgt men aileen te 
zien bij bet leeghalen van schuilplaatsen. 
Van territoriumvorming zag ik weinig, 
wellicht was de observatieperiode daar
toe ook te kort. 
Van enig voortplantingsgedrag zag ik in 
de natuur niets. Wei zag ik enkele rna
len een mannetje met larven op de rug. 
De larven zelf vond ik in de beekjes, 
maar vooral in grotere hoeveelheden in 
de dalen, waar het water breder en on
dieper was. Hier verzamelden grote 
groepen larven zich in ondiepe lang
zaam stromende waterpartijen, die· sterk 
bealgd waren. Uit e·en zo'n partij nam 
ik wat larven mee, die ik in Nederland 
verder opkweekte, waardoor tevens de 
determinatie bevestigd werd: er kwamen 
C. trinitatis uit de metamorfose. 
Voor wie meer wil weten van biotoop 
en leefwijze van deze kikker, zij verwe
zen naar bet zeer interessante artikel 
van Sexton (1960), waarin hij onder 
andere beschrijft hoe hij experimenteel 
onderzoek deed naar de frekwentie van 
bet voorkomen van deze kikker in ver
schillende natuurlijke en experimentele 
biotopen. Ben voor de terrariumhouder 
wellicht belangrijk punt is de door hem 
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gemeten grootte van bet door bet wijfje 
verdedigde areaal, dit was 1.07 ft! ( = 
994 cm1). T e s ·t (1954) beschrijft in zijn 
artikel bet territoriumverdedigend ge
drag van de wijfjes van deze soort. Als 
zodanig was dit een van de eerste soar
ten amfibieen waarbij een dergelijk ge
drag werd vastgesteld. 

HET TERRARIUM 
Van bet begin af is bet de bedoeling ge
weest de dieren onder te brengen in een 
terrarium, dat de natuurlijke biotoop zo 
natuurgetrouw mogelijk zou benaderen. 
Een eerste poging hiertoe werd onder
nomen in een gelijmd glazen terrarium 
van 65 x 35 x 35 em. De bodemopper
vlakte was verdeeld in een waterge
deelte, dat ongeveer 80% van bet opper
vtak innam, terwijl op bet resterende 
deel een taag aarde met een beptanting 
van Tradescantia en Ficus repens was 
aangebracht. In bet watergedeelte waren 
leistenen opgestapetd, zodanig dat er 
tussen de stenen schuilplaatsen overbte
ven, terwijl de stapeling bovendien zo 
was, dat bet water, dat via een Eheim
pomp in circutatie werd gehouden, in 
een fraai stroompje tangs de voorzijde 
van de stenen naar beneden kwam, at
dus de natuurlijl<:e biotoop van de die
ren vrij goed 'weergevend. 
Ofschoon in bet terrarium een voorzie
ning voor verwarming was aangebracht, 
werd hiervan in de praktijk nimmer ge
bruik gema:1kt, daar de dieren zich bij 
de heersende temperatuur (ca. 20-27° C 
voor bet water, 0,5° C meer voor de 
Iucht) goed thuis bleken te voeten. 
Nadat de ervaringen opgedaan met dit 
terrarium zowel in esthetisch als in func
tioneel opzicht voldoende bevredigend 
geacht werden, werd bet geheel op een 
grotere schaal opgezet. 
Daartoe werd een terrarium gelijmd van 
105 x 50 x 75 em (b x d x h). Het voor
ste deel van de bodem werd verdeeld 
in een land-, een water- en een moeras-· 
gedeelte. Het achterste deel van de bo
dem werd gebruikt om een glazen con
structie te bouwen waarop de zeer zware 
rotswand moest rusten. Tevens werden 
openingen uitgespaard waarlangs bet 

rond te pompen water bet terrarium op 
laag niveau k·on verlaten, en op hoog 
niveau weer kon binnenkomen. De 
pomp en een deel van de slang bleven 
buiten bet terrariumgedeelte, maar von
den deels hun plaats in een gat in de 
steunconstructie. Elders in deze con
structie werden ook de smoorspoelen 
van de verlichtingsinstallatie onderge
bracht. Zoals voor mij gebruikelijk koos 
ik voor losstaande voorruiten, waardoor 
naar mijn mening de toegankelijkheid 
van bet terrarium bet beste gewaarborgd 
is. De ventilatie werd verzorgd door een 
strip van doorzicbtig nylongaas, beves
tigd in de bovenkant van bet terrarium, 
direkt achter de voorruit. 
Daar bet de bedoeling was om bet water 
over de voile breedte van de rotswand 
naar beneden te Iaten topen, werd ho
ven tangs de achterwand een overtoop
reservoir gemaakt, dat natuurlijk zeer 
nauwkeurig waterpas l}lOest lopen. 
De verlicbting gescbiedde met 2 TL
buizen van 20 Watt, die in een losse 
bouten kap, bovenop bet terrarium gezet 
werden. Deze branden ca. 6 uur per 
dag. Van verwarming werd ook bier 
afgezien. Ook een filterinstallatie leek 
niet nodig. 
De gehele constructie is uitgevoerd in 
gewoon dubbeldik spiegelgtas (3 mm) 
met uitzondering van de steunplaat voor 
de rotswand, die 6 mm dik is. 
De inricbting werd begonnen met bet 
storten van een laag grof zand op de 
bodem van bet watergedeelte. Land en 
moerasdeel werden met bloemistenaarde 
gevuld. Vanuit _bet watergedeelte werden 
vervolgens · blokken en stukken leis teen 
opgestapeld, waarbij steeds werd gepro
beerd een zo dun mogelijke laag rots 
tocb bet aanzien te geven van massivi
teit. Lozc ruimten werden opgevuld met 
styropor (resten van ijsdoosjes en an
der verpakkingsmateriaal), waarmee ook 
die stenen ondersteund werden die an
ders direkt op bet glas zouden komen 
te rusten. Omdat bet de bedoeling was, 
dat de dieren niet al te ver zouden kun
nen wegkruipen, werden zoveel mogelijk 
spleten, die van voren niet te overzien 
waren, stijf volgestopt met Sphagnum. 
De beplanting, onderscheiden in land- en 
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moerasplanten werd op de desbetref
fende plaatsen aangebracbt. In de rots
wand was nog wat ruimte uitgespaard, 
waarin wat varens werden gezet. 
Vervolgens werd bet waterloopkundig 
gedeelte bezien. De afzuigslang werd 
gesloten met een stuk aluminiumborre
gaas, en vervolgens weggewerkt in een 
omgekeerde bloempot met grind. De 
uitstroomslang werd aangebracht hoven 
de overloop, en vervolgens werd water 
aangezogen en de pomp in werking ge
steld. Het hoogteverschil van de water
val bedraagt 60 em. Ofschoon de con
structie als geheel bevredigend functio
neerde moest de achterwand toch in
grijpend gcwijzigd worden, daar bet wa
ter op sommige plaatsen te sterk spatte, 
waardoor de voorruit ondoorzichtig 
werd. Na veel experimenteren wcrd een 
bcvredigendc rangschikking gevonden, 
waarbij ook aandacht geschonken werd 
aan hct aanleggen van een paar stGnen 
plateaus, waarop, na uitschakelen van 
de 'waterval' gevoerd kan worden. 
De hoogte van het water bencden is 
10-13 em. Aanvankelijk moest het water 
cen paar maal verwisseld worden, daar 
ccn sterke bruinklcuring optrad. Boven
dicn is cen rcgelmatige aanvulling we
gens vcrdamping nodig van cnkele liter 
per week. H icrvoor voldoct het best re
gcnwatcr. daar andcrs hct kalkgehaltc 
van hd water erg hoog kan worden. 
Naa-;t de C. trinitatis lecfdcn in het ter
rarium tijdclijk ccn vicrtal Phyllohates 
luguhriL 

<IEDR1\G I:'\ HET TERRARIUM 
De dicrcn \'l)cldcn zich in het bovcnbe
s~hrl..'n~n terrarium go<.:d thuis. Vrijwel 
\·anaf de ccrste dag kwaakten de man
net jc-;. en reeds na korte tijd zwommcn 
cr larvcn in hct water. en geleidclijk aan 
hcgon hct aantal diercn toe te ncmen. 
Dc7e ~ituatic duurt tc1t op hct moment. 
dat dit artikcl gcschreven wordt (mci 
1977) voort. met ccn larvcnproduktie van 
0--W stuks per maand. 
De aktivitcitsperiodc van de dicren bc
slaat de gehciG dag. van de ochtend
schemering totdat het donker is. Voor 
zover de aktiviteiten door gekwaak ge-

markeerd worden, liggen er duidelijk 
pieken in de schemeringsperiode, zo
wel 's ochtends als 's avonds. 's Nachts 
maken de kikkers geen geluid. Doet men 
's nachts plotseling bet Iicht aan, dan 
blijken aile of vrijwel aile dieren weg
gekropen te zijn in de spleten tussen de 
stenen. 
Er is een duidelijk verschil in aktiviteit 
tussen de QQ en de cf cf. De eerste 
zijn de hele dag zichtbaar, en bewcgen 
zicb in een rustig tempo door het ter
rarium. De cf cf daarentegen verlaten 
hun schuilplaats veel minder, men ziet 
ze aileen wanneer ze op een in het oog 
vallende plaats zitten te kwaken, of 
wanneer ze op voedsel afkomen. 
De cf cf zijn ook vccl schuwer dan de 
29· een schuwheid die zijn hoogtepunt 
vindt in de bronsttijd. Het fotografcren 
van zo'n mannelijk dicr, onder gcwone 
omstandigheden al geen sinecure, wordt 
in de bronst werk voor een telelens en 
heel vee) geduld. 
Het door Test beschreven territorium
gedrag van de wijfjes, is in het terra
rium goed waar te nemcn. Ecn \ olwas
sen 2 hecft haar woongebicd op cen 
vlakke steen, waar vaak vocdscldieren 
op aangebodcn worden. Van hcinde en 
ver komen de andere dieren, halfwas
dieren van bcidcrlci kunne. volwassen 
9.9 en nu en dan ook·een volwasscn cf, 
op het vocr af. De bewoonster van de 
steen is dan zcer druk bezig om. naast 
hct zclf aktief jagen op voedsel. de an
dercn van haar terrein te verdrijven. Ze 
doct dit. door eerst zo te gaan zitten, 
dat de indringcr haar gclc keel goed kan 
zien. Deze gaat bij het ademen normaal 
vrij snel en oppervlakkig op en neer, 
hij dreigen is de beweging groter en de 
frekwcntie lager. Als de indringer niet 
reagcert. springt ze er bovcnop, zodat 
haar keel op de kop van de ander komt. 
Dit kan zowel van achteren gebeurcn. 
zodat ze dus op de rug van de ander 
komt te zittcn, als van opzij. zodat ze 
aileen met de keel op de kop van de 
ander zit en de rest van het lichaam 
loodrecht op dat van de andcr staat. 
Meestal springt de indringer snel weg, 
en wordt daarbij zonodig over het ver
dere gebied van het 2 achtervolgd. Het 
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door T e s t beschreven derde stadium 
van territoriumverdediging, waarbij de 
tegenstanders gaan 'worstelen' beb ik 
belaas nooit te zien gekregen. 
Daar de cJ cJ zo bonkvast zijn, heb ik 
nooit de situatie gezien, dat zij in el
kaars biotoop kwaiJ?.en. 
Ondanks de ook in bet terrarium aan
wezige territoriumzin blijken de dieren 
elkaars aanwezigbeid goed te verdragen. 
Het totale aantal dieren in bet terrarium 
is inmiddels gegroeid tot een aantal dat 
me niet precies bekend is, docb dat ze
ker boven de 40 Iigt. Desondanks gaan 
de voortplantingsaktiviteiten, voor zover 
deze althans zijn af te meten aan de 
larvenproduktie, onverminderd voort. 

HET VOEDSEL 
De kikkers zijn de hele dag bereid te 
eten, en blijken niet kieskeurig te zijn 
bij de keuze van hun menu. In de loop 
der tijd hebben ze, naast een hoofd
voedsel van in Gistical gewentelde fruit
vliegen, ook wasmotlarven, zelfs volwas
sen larven van de grote wasmot, krekels, 
weideplankton, en spinnen gekregen. Uit 
tellingen in een van de opfokbakken 
voor jonge dieren blijkt een dermate 
groot tekort, dat ik moet aannemen dat 
volwassen dieren een aanzienlijke kon
sumptie van pas gemetamorfoseerde 
jongen aankunnen. 
Om de waarde van een bepaalde soort 
voedsel te testen, werd een generatie uit
sluitend gevoerd met fruitvliegen (Dro
sophila melanogaster) die altijd eerst 
goed met Gistocal geschud waren. Deze 
generatie dieren ontwikkelde zich nor
maal, en bracht een tweede generatie 
van in gevangenschap gekweekte dieren 
voort,. daarmee bet bewijs Ieverend dat 
bet genoemde voedselpakket voor deze 
soort verregaand voldoende moet zijn. 
De eetgewoonten van de Trinidadse 
beekkikker zijn elegant, prooidieren 
worden met een snelle sprong gepakt, 
of met een korte vooroverbuigende be
weging van bet Iichaam opgelikt. Een 
specia1iteit is bet eten vanaf bet water
oppervlak, wat ook vanuit observaties in 
de natuur beschreven is. Bij mij werden 
op bet water drijvende insekten met een 

meesterlijke sprong in de bek gevangen 
en verorberd. En niet aileen insekten 
maar ook langsdrijvende vlokken Tetra
min. Een jampotje met water, waarin 
de larven uit bet grote terrarium verza
meld werden, wordt altijd omringd door 
een schare hongerige Colostethus, die 
met een smakkend geluid tegen bet glas 
happen. Uit bet water beb ik ze nooit 
een larve zien opeten, evenmin als ik 
ze ooit onder water heb zien eten. 

DE BRONST EN HET KWAKEN 
Nadat de kikkers eind februari in mijn 
bezit gekomen waren, werd er al vrij 
spoedig druk gekwaakt in bet terrarium. 
Het kwaken wordt aileen door de man
netjes gedaan, die in de bronsttijd een 
glanzende, zeer donkere, bijna zwarte 
kleur over bet hele lijf aannemen. De 
kwaakblaas zit onder de keel, deze is 
bij bet kwaken ongeveer zo groot als de 
kop van bet dier. Het geluid is tweetonig 
en klinkt ongeveer als foewiet-foewiet
foewiet. Het 'wiet'-gedeelte is boger en 
klinkt harder dan bet 'foe' gedeelte, zo
dat bet geluid op een afstand als een 
eentonig fluiten klinkt. De verscbillende 
'foewiets' kunnen afzonderlijk ten ge
hore gebracht worden, of in snel op
volgende reeksen, waarin ze met een 
frekwentie van 4-6 per sekonde voor
komen, zodat het geluid op een triller 
gaat lijken. Het eerste gekwaak van jong 
volwassen dieren is duidelijk anders, on
wennig zou men zeggen, bet klinkt wat 
krakend en trager dan van de ervarener 
dieren. 
Ik heb ook nog andere typen kwaken 
waargenomen, doch het is me niet dui
delijk wanneer deze precie·s' voorkomen. 
Het kwaken kan op ieder uur van de 
dag voorkomen, maar de hoogtepunten 
liggen duidelijk in de ocbtend- en 
avond- en avondschemering. Ofschoon 
zowel in de literatuur als in mijn eigen 
waarnemingen in de natuur blijkt, dat 
de mannetjes in hun schuilplaatsen kwa
ken, zag ik regelmatig dat ze in bet ter
rarium daarvoor een in bet oog vallende 
plaats 'kozen, waar ze, zwart, glanzend 
en opvallend, langdurig hun concert 
gaven. Om dit te zien te krijgen moest 



Fig. 3 
Colostethus 
trinitatis. 
Uitkomende 
eieren. Een Jarve 
kruipt via de 
oksel op de rug 
van het o. 
Foto: Van 
M c e u wen. 

Fig. 4 
Colostethus 
trinitatis. 
Het o bij de 
eieren. 
Foto: Van 
M ee u wen. 

Fig. 5 
Colostethus 
trinitatis. 
Eieren kort voor 
het uitkomen. 
Foto: Van 
Me eu wen. 
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men bet terrarium sluipend benaderen, 
want bij de minste verstoring springen 
ze weer in hun schuilplaats. De bronst 
van de wijfjes is vee! minder goed te 
zien. Aangezien aile dieren goed door
voed zijn, valt een eventuele zwelling 
van de buik niet zo op. . 
DE VOORTPLANTING 
N a ongeveer drie maanden vond ik, min 
of meer bij toeval, eieren in bet terra
rium. Deze lagen op een rotsrichel, die 
gelukkig vlak achter de voorruit van 
het terrarium liep, zodat alles wat daar 
gebeurde goed te volgen (en te fo to
graferen) was. 's Avonds zat een man
netje over de eieren been, in de eieren 
was toen al beweging te zien . Door af
wezigheid miste ik een stuk van het 
verdere verloop, maar na mijn terugkeer 
vond ik larven in het water. Deze waren 
overigens zeer moeilijk te vinden daar 
ze niet a ileen schuw waren, maar ook 
over erg gocde zintuigen moesten be
schikken, daar ze reeds op de vlucht 
sloegen wanneer ik de kamer binnen
kwam, a ltijd nog op 4 meter afstand 
van de dieren. 
Daar in. dit terrarium nog verschillende 
legsels op goed waarneembare plaatsen 
z ijn gelegd, en hierva n notities werden 
bijgehouden, heb ik een reconstructie 
van het voortplantingsgebeuren kunnen 
maken, waarvan overigens enkele on
derdelen nog niet zijn waargenomen. 
Deze gang van zaken is als volgt: 
1. Het d zit op een plaats waarop of 
waarbij eieren kunnen worden afgezet. 
H iervoor z ijn zowel vlakke stukken 
steen als stijve plantebladeren gebruikt. 

2. Op deze plaats wordt langdurig 
(dagen lang, uren achter mekaar) ge
kwaakt. Meestal zijn er meer d d te
gelijk bezig. 
3. Het 2 komt en gaat, zit in die pe
riode soms in het water, wat anders 
niet zoveel voorkomt. 2 en 3 duren blij
kens een notitie ca. 9 dagen. 
4. Er vindt eiafzetting en bevruchting 
plaats. Dit stuk van bet gedrag werd 
nooit waargenomen, bet speelt zich in 
de vroege ochtenduren af. Het maxi
mumaantal eieren dat ik waarnam was 
12. 
5. Het o' 'bewaakt' de eieren. Hij zit 
er erg vee! op, soms is te zien dat hij ze 
bevochtigt met vocht dat uit zijn kloaka 
komt. Hij ·maakt de indruk met de tenen 
van zijn voorpoten de eieren te voelen, 
wat misschien verbarid houdt met de 
grote beweeglijkheid van de larven vlak 
voor bet uitkomen van de eieren. 
6. Onbevruchte eieren verdwijnen. Hoe 
dit gebeurt heb ik nooit gezien. M u -
d r a c k (1969) beschrijft de kweek van 
een soort, die blijkens de beschrijving 
erg vee! lijkt op deze, waarbij bet be
wakende dier, overigens een 2. be
schimmelde eieren met de bek verwij
dert. De eieren ontwikkelen zich bij 24° 
in 8 dagen. 
7. Als de larven uit bet ei komen, 
kruipen ze bij het 9. op de rug. Dit werd 
ook gefi lmd, waarbij duidelijk te zien 
was, hoe de larven door eigen kronkel
bewcgingen en door arm en beenbewe
gingen van het ouderdier, op de rug 
terccht komen. Daar hechten ze zich 
vast. 
R. Het d houdt de larven korte tijd 
(enkele uren) of wat Ianger (een of twee 



Fig. 6 
Colostcthus 
trinitatis. 
Pas gelegdc 
ciercn. 
Foto: V a n 
M c c u w c n. 

dagen) op zijn rug. Hij gaat er soms 
mee te water. 
9. Op een gegeven moment blijven de 
larven in bet water acbter. Het verblijf 
op de rug van bet d lijkt niet nood
zakelijk voor de ontwikkeling: een acb
tergebleven larve werd met een thee
lepel in het water geholpen en ontwik
kelde zich normaal. 
10. De ontwikkeling van de larven tot 
aan de metamorfose duurt bij ca. 23° 
ongeveer zes weken. 

ENKELE GETALLEN 
Op 19 februari 1975 telde ik, thuisge
komen uit Trinidad, 13 kikkers, waar
van 10 22 en 3 cJ cJ. 
Van aile nagekweekte dieren, die naar 
andere liefhebbers gingen, werd regi-

stratie gehouden. Tot april 1977 werden 
70 dieren afgestaan, daarvan 4 wild
vangen. Van 44 dieren was het geslaeht 
bekend: 40 22 en 4 cJcJ, van de 
overige 26 was het geslacht niet geregi
streerd of niet bepaalbaar wegens de 
jonge leeftijd van de dieren. Een telling 
per 20-2-1977 in mijn opfokterrarium, 
dat voor dit doel geheel werd leegge
haald, leverde een totaal van 41 dieren, 
24 22· 4 dd e n 13 juv. 
Tezelfdertijd was het aantal dieren in 
het kamerterrarium ook aanzienlijk ge
stegen, verontrustend gcstegen zclfs. 
Daar ik dit terrarium niet wilde leeg
halen werd van nauwkeurige tell ing a f
gezien. Uit dit terrarium werden wei zo
veel mogclijk dieren uit de nakweek 
weggevangen om overbevolking te voor
komen. Een krappe schatting van het 
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aantal inwoners per begin april 1977 
bedraagt ca. 40. 
Het totale aantal dieren per begin april 
1977 bedraagt, de ouders meegerekend, 
ca. 140, d.w.z. dat bet aantal dieren 
zich in twee jaar tijd ruim vertienvou
digd hecft. 
Zcer opvallend is in mijn populatie de 
man/vrouw verhouding: van de dieren 
waarvan bet geslacht bepaald kon wor
den waren er op 69 (nakweek-)dieren 
62 <;? <;? en slechts 7 cf cf. Of dit met de 
vcrhouding in de natuur overeenkomt 
is mij niet bekend, in de Jiteratuur zijn 
geen aanwijzingen in die richting. 

CONCLUSIE, SAMENV A TTING 
EN DANKWOORD 
Een poging om voor de in bet wild ge
vangen Trinidadse bcekkikker een na
tuurgetrouwe nabootsing van de biotoop 
in bet terrarium te realiseren, werd on
dernomen met bet resultaat dat de die
reo een gedrag aannamen, dat overeen
komt met wat van waarnemingen in de 
natuur bekend is. De voortplanting is 
reeds tot de tweede in gevangenschap 
geboren generatie gelukt, onder verre
gaand gestandaardiseerde omstandig
hedcn. 
Wellicht is deze kikker, die een aantal 
interessante en bij lange na niet geheel 
onderzochte gedragingen vertoont, mede 
door zijn gebleken gemakkelijke kweek
baarheid, een aanwinst voor bet arse
naal terrariumdieren dat zonder be
zwaar gehouden kan worden. 
Een nog niet verklaard, en tot dusver 
niet eerder vermeld feit, is de merk
waardige verhouding van de geslachten 
bij de nagekweekte dieren, waarbij er 
bij na 1 Ox zoveel <;? <;? als cf cf bleken te 
zijn. · 
De resultaten van mijn waarnemingen 
wijken op vele punten af van die van 
P o I d e r ( J 976). Daar zijn gegevens 
hoofdzakelijk in tabelvorm zijn weerge
geven, is een vergaande vergelijking van 
de wijze van houden helaas niet mogelijk. 
Ik kan dit artikel onmogelijk beeindigen 
zonder ·een speciaal woord van dank 
aan Annemarie van Duijn, die al twee 
jaar lang met grote zorgvuldigheid en 

volhardendheid de fruitvliegenaanvoer 
voor deze uitgebreide kikkerpopulatie 
heeft verzorgd. 
Het is zeer de vraag of zonder haar in
zet dit resultaat zou zijn bereikt! 

SUMMARY 
Colostethus trinitatis is a small frog that 
dwells in and near mountain streams in 
Northern Venezuela and in Trinidads 
Northern Range. After an inspection of 
the habitat an attempt was made to 
reconstruct the habitat in a terrarium at 
home. The animals displayed a behavior 
that was much similar to that, as 
described in various observations in 
nature. An account of the successing 
stages of the breeding process is given, 
though not all the stages have actually 
been observed, so there remain some 
points to be cleared up. The number of 
individuals was about ten-folded in two 
years, of the 69 specimens whose sexes 
could be determined with certainty 62 
appeared to be <?<? and only 7 cfcf. 
This frog might well be a suitable ter
rarium pet; according to the fact, that a 
second generation of animals reared in 
captivity is growing up. 
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Fig. I. 
Podocncmis 
unifilis, juv. 
Foto: M i t t e r
m e i er . 

A. J. Z w i n e n
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Borneostraat 23 
Vlaardingen 
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De exploitatie van scheenplaatschildpadden 
Podocnemis, Pelomedusidae 

lngczonden: december 1976 
Inhoudsovcrzicht: Het geslacht Podocnem is 
- Podocnemis expansa - Podocnemis 
unifi/is - de exploitatie - ruilhandel -
bedreiging - pogingen tot bescherming -
dank - summary - literatuur. 

H ET G ESLACHT PODOCN EMIS 
F ossielen afkomstig uit verschillende pe
rioden van het Tertiaire tijdvak (70-12 
miljoen jaar geleden), gevonden in 
Europa, Afrika , Zuid-Amerika en h ier 
en daar in N oord-Amerika, hebben aan
getoond dat in die tijd de rivieren en 
meren bewoond werden door water
schildpadden, die nauw verwant waren 
aan de vertegenwoordigers van het te
genwoord ige geslacht Podocnemis. Men 
veronderstelt dat zich uit deze voor
ouders enerzijds de zeeschildpadden van 
thans ontwikkeld hebben en anderzijds 
een groep die een echt zoetwaterleven 
ging leiden. Wat er nadien met deze 
laatste, volgens somigen soortenrijke 
groep gebeurd is, blijft een gissing. F eit 
is in ieder geval da t het geslacht 

Podocnemis tegenwoordig nog slechts 8 
soorten telt, waarvan er 7 in Zuid-Ame
rika voorkomen en slechts 1 op Mada
gaska r. 
De Podocnemis-soorten behoren tot de 
zogenaamde halswenders (suborde 
Pleurodira), welke zich kenmerken 
doordat zij hun kop niet verticaal onder 
het rugschild terugtrekken, zoals de 
halsbergers (suborde Cryptodira) dat 
doen, maar ~oor de nek zijdelings te 
buigen en ·de kop onder de voorste rand 
van bet rugschild te verbergen. In ver
gelijking met die der halsbergers, is deze 
techniek van kopbescherming a ls primi
tief te beschouwen. 
Eeuwenlang reeds vormen d e Podoc
nemis-soorten een belangrijke voedsel
bron voor de autochtone bevolking van 
Zuid-Amerika. Met de komst van de 
blanken ontstond er bovendien een han
del in deze dieren en hun eieren, wa t 
tenslotte tot sterke achteruitgang van 
het aantal exemplaren leidde. Twee 
soorten worden thans zelfs direct in hun 
voortbestaan bed re igd , te weten Podoc-



Fig. 2. 
Podocncmis 
scxtubcrculata. 
Twcc cxcm
plaren gevangen 
op een lcgstrand 
in Brazil ie. 
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nemis unifilis, Troche) 1848, die in het 
Nederlands de naam Terekayschi ldpad 
kreeg, en Podocnemis expansa (Schweig
ger, 1 812), de Arrauschildpad. 

PODOCNEMIS EXPANSA 
Podocnemis expansa krijgt een rug
pantser van ca 75 em en vormt daar
mede de grootste soort uit deze groep 
van Zuidamerikaanse zoetwaterschild
padden. Hij bewoont het rivierenstelsel 
van Amazone en Orinoco. Ofschoon de 
soort een enorme verspreiding heeft en 
voorkomt in vaak moeilijke toeganke
lijke gebieden, heeft de mens door mee
dogenloze jacht toch kans gezien het 
aantal dieren sterk te reduceren. Daar 
waar ze v roeger a lgemeen voorkwamen, 
resteren nu nog slechts kleine popula
ties, terwijl ze op andere plaatsen thans 

geheel ontbreken. 
Zo tussen januari en mei verzamele n 
vele duizenden vrouwtjes zich op afge
legen oevers en op verla ten eilanden in 
de Orinoco, om op zanderige plaatsen 
tussen de 50-150 (gemiddeld tussen de 
83-86) eieren af te zetten. Elders in Zijn 
verspreidingsgebied vindt het leggen van 
eieren in andere periodes plaats. Vee! 
van de aan het eind van de legperiode 
gegraven nesten gaan bij het inzetten . 
van de regentijd verloren, doordat het 
waterpeil stijgt en de legplaatsen onder
lopen. Soms is de regenval zo groot, dat 
bijna 2/3 van de nesten weggespoeld 
wordt. De eieren komen na een incu
batietijd van circa 7 weken uit. Tijdens 
duisternis of bij zonsopgang graven de 
jonge schi ldpadjes z ich ecn weg naar de 
vrijheid. Eenmaal bovengronds vormen 
ze een gemakkelijke prooi voor reeds op 
wacht staande natuurlijke vijanden, zo
a ls krokodillen en vele soorten roof
vogels . Slagen ze er desondanks in het 
water te berciken, dan vallen vele ten 
prooi aan roofvissen, zoals de gevreesde 
piranha's. Volgens berekeningen zou 
slechts I op de 500 schildpadjes 7 jaren 
oud worden, een leeftijd waarop ze ge
slachtsrijp worden. Volwassen Arrau
schildpadden hebben nauwelijks nog 
vijanden, behalve dan de mens! 

PODOCNEMIS UN/FILlS 
l'odocnemis uni/ilis bewoont de water
rijke gebieden van geheel noordelijk 
Zuid-Amerika, vanaf Noord-Brazilie tot 
Venezuela en Colombia. Hij blijft klei
ner. dan de vorige soort en bercikt een 
rugpantser van maximaal 45 em. Hij is 
hoofdzakeliik bruin tot grijsachtig van 
kleur. De donkere kop he helder gele 
vlekken. Een legsel bestaat doorgaans 
uit 15-30 eie ren. welkc na 40-50 clagen 
uitkomen. Ook hier gaan vee! nesten 
door het wassende water aan het begin 
van de regentiid verlo re n. terwijl veel 
jongen hetzelfde lot beschoren is als 
bij P. expm1sa. T och zouden beide soor
ten niet in het ' Red D ata Book' van h et 
I.U.C'.N. hcbben .<!Cstaan. a ls niet de 
mens uit de 'geciviliseerde' wcreld be
l angst~lling voor zc had gckregen. 



Fig. 3. 
Podocoemis 
uoifilis ~. 
Foto: M itt e r
mei er. 

Fig. 4. 
Podocnemis 
uoifilis, juv. 
Foto: M i t t e r
m e i e r. 

DE EXPLOITATIE 
Eeuwen geleden organiseerden lndia
nenstammen in het Amazonegebied en 
aan de Orinoco al expedities naar de 
legplaatsen om er schildpadden te van
gen en eieren te zoeken. V66rdat het 
regenseizoen begon keerden ze dan weer 
naar hur\ dorpen terug, beladen met· ge
droogd schildpadvlees en gedroogde 
eieren. Aldus slaagden zij erin de, regen
tijd, wanneer zo'n 2000 mm neerslag 
viel en het zoeken naar voedsel onmo
gelijk werd, te doorstaan. Er waren zelfs 
stammen, die de schildpadden in afge
sloten watertjes in Ieven hielden en zo 
steeds van ve~s voedsel voorzien waren. 
Later werden. de schildpadden niet ai
leen op d~ legstranden gevangen, maar 
ook in de rivieren, waartoe peil en boog 
of harpoen werden gehanteerd. Uit on
derzoekingen is gebleken dat enkele 
eeuwen geleden zeker zo'n 30 verschil
lende .Jndianenstammen jacht maakten 
op Podocnemis-schildpadden. Sommige 
van deze stammen, die doorgaans langs 
of in de buurt van rivieren woonden, 
zijn thans uitgestorven. De. schildpad
den werden evenwel niet aileen als 
voedselbron aangewend, doch ook 'be
werkt' om er olie u it te verkrijeen. Deze 
olie diende zowel voor verlichting als 
ook om er op te koken. De olie werd 
verkregen door schildpadvet te koken, 
terwijl het vlees voor een gedeelte als 
a fval werd weggeworpen door een te 
grote aanvoer. Ook werd er olie verkre
gen door duizenden eieren in een kana 
fiin te stampen. Deze brei werd ver
volgens met water overgoten, waarna 

het vet uit de dooiers ging drijven en 
afgeschept kon worden. Na nogmaals 
hoven een vuurtje behandeld te zijn, 
werd de olie in Iemen patten opgesla
gen. 

RUILHANDEL 
De komst van de Portugezen en Span
jaarden en later van de missionarissen 
deed een levendige ruilhandel ontstaan. 
Voor schildpadvlees en -olie kregen de 
indianen a llerlei gebruiksvoorwerpen, 
zoals pannen en messen, maar ook 
spijkers, welke zij als pijlpunten ge
bruikten. De ruilhandel nam dusdanige 
vormen aan, dat de missionarissen ge
noodzaakt waren een gedeelte van de 
legstranden tot verboden gebied te ver
klaren, anders zou reeds rond 1800 het 
einde voor verschillende Podocnemis
soorten aangebroken zijn. Hoe groot het 
aantal vergaarde eieren was, moge blij
ken uit de volgende cijfers.: rand 1700 
werden er aileen a l aan de bovenloop 
van de Amazone jaar!ijks ongeveer 12 
miljoen vergaard, omstreeks 1800 waren 
dat er al zo'n 20 miljoen en in 1860 
zelfs al 48 miljoen. Omgerekend werd 
daarmede misschien het legsel van zo'n 
1/ 2 miljoen vrouwtjes teniet gedaan! 
Behalve het vlees, dat op aile mogelijke 
manieren tot (of in) voedsel werd ver
werkt, en de eieren, merendeels voor de 



Fig. 5. 
Hcl vcrzamelen 
van de eiercn 
van Podocncmis 
cxpansa. 
Foto: M i l l e r
m e ier. 
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oliewinning, we rden ook de rugpantsers 
op velerlei wijzen nuttig gemaakt. Men 
kookte er water in, vervoerde e r fruit 
o f iets dergelijks in, gebruikte ze als 
'schoenen' om niet in de modder weg te 
zakken of verbrandde ze om daarna de 
as met leem te vermengen e n hierva n 
vervolgens potten te bakken. Daarnaast 
werden van schildpadhuid ook alle rlei 
gebruiksvoorwerpen gemaakt. 

BEDREIGING 
He t za l duidelijk zijn, dat deze enorme 
explo itatie van Podocnemis-soorten een 
gro te bedre iging voor het voortbestaan 
van de dieren vo rmde. Venezuela was 
een van de ee rste Zuidamerikaanse Jan
den. die besche rmde bepalingen instel
de, welke in 1946 in we rking traden. 
Het resultaat was "ihil, door gebrek aan 
contro le. Hetzclfde geschiedde ook in 
Brazilie: Wei bescherming, maar geen 
contro le op de naleving. In a ndere Zuid
nmerikaanse Ia nden z ijn zelfs thans, ter
wijl reeds twee soorten met ui tsterven 
bed reigd worden, nog geen bcschcrmen
de bepalingcn. Economisch gezien is de 
handel in Podocnemis-schildpadden ook 
zeer luc ratief. want in Noord-Ame rika , 
Japan en Europa z ijn handelaren gaarne 
bcreid de schildpadden tc kopcn. Rond 

1920 bracht een schildpad in Manaus 
(Brazilie) slechts e nkele dolla rcents op, 
in 1970 we rd er voor een gesmokkeld 
exemplaar echte r al ongeveer 30 dollar 
betaald. In het uitgestrekte Zuidameri
kaanse rivierengebied zijn b ij vee! hui
zen, met uitzondering van de grote 
s teden, zel fs thans nog vijvers te vinden, 
waarin Podocnemis-schildpadden op een 
al da n niet legale handelaar wachten. 
Alhoewcl reeds in 1968 in het 'Red Data 
Book' opgenomen en in 1969 door het 
Ministe ric van Binnenla ndse Zaken in 
de U.S.A. a ls bedreigd aa ngemerkt, 
we rd P. 1111i/ ilis nog tot midden-1971 bij 
ti enduizenden Amerika binnengebracht , 
enkcl e n a ileen om er als 'huisdier' ver
kocht te worden. Ook Ja pan gold to t 
voor kort als een van de grootste afne
mers van scheenplaatschildpadden. 

POG ING EN TOT BESCHERMIN G 
Tha ns is de situatie in Zuid-Amerika 
a ls volgt: Podocnemi.~ expnnsa is in Co
lombia, Peru e n Brazilic volledig be
sche rmd . In Venezuela, alsmede in en
ke le ande re Zuidamerikaanse Ianden, 
probeen men de soort in gevangen
schap te kweken alsmcde de eieren op 
bcschermde plaa tsen te Ia ten u itkomen 
om de jongen later op verschillende 



Fig. 6. 
Podocnemis 
expansa, g9 op 
het legstrand. 
Foto: M it t e r
meier. 
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plaatsen weer te kunnen uitzetten. Ook 
worden door diverse instituten (o.a. in 
Brazilie en Noord-Amerika) de levens
gewoonten van de soort diepgaand be
studeerd, om daardoor bijvoorbeeld tot 
betere kweekresultaten te komen. 
Podocnemis uni/ilis is in Brazilie en Co
lombia beschermd, doch de controle is, 
evenals bij P. expansa, moeilijk te rca
liseren omdat het gebied waarvoor de 
beschermde bepa lingen van kracht zijn 
zo enorm uitgestrekt en moeilijk begaan
baar is. Stropers weten daarom altijd 
nog wei smokkelwegen te vinden waar
langs vele dieren vervoerd kunnen wor
den om daarna tegen een niet geringe 
vergoeding verhandeld te worden. Pas 
als West-Europa, Japan en Amerika hun 
grenzen voor de invoer van deze Schild
padden s luiten, heeft h et voor stropers 
geen zin meer om zware straffen te ris
keren. Maar daar ziet het thans nog niet 
naar uit. A I even (1976) wist zelfs te 
berichten dat Podocnemis unifilis in Ne
derland weer in de handel aangeboden 
zou worden. Koopt u ze in geen geval, 
want afgezien van de moeilijkheden 
waarmede u tijdens de verzorging on
getwijfeld te maken krijgt, stimuleert u 
daarmede de handel! 

DANK 
lk ben de heer Russell A. Mittermeier, 
Harvard U niversity, Cambridge, U.S.A. , 

die Podocnemis uitgebreid bestudeerde, 
zeer dankbaar voor het beschikbaar 
stellen van de bij dit artikel gebruikte 
toto's. 

SUMMARY 
A survey is given of the different forms 
of exploitation of Podocnemis expansa 
and P. uni/ilis. This exploitation, 
especially the unlimited trade and 
smuggle of Podocnemis are seriously 
endangering this genus, notwithstanding 
modest protection measures. The author 
advises not to keep these turtles as pets, 
as this would stimulate trade. 
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