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Geslaagde kweek van Griekse landschildpad, 
Testudo hermanni 

lngczonden: oktober 1977 
lnhoudsoverzicht: het buitcnverblijf - on
vcrklaarbare gewichtstoename- liefdesspel 
- nest - eieren - jongen - voedsel 
summary. 

HET BUITENVERBLIJF 
Ongeveer 100 m2 van mijn tuin is afge
ze t en daar Ieven a! sedert cen aantal 
jaren 11 Griekse landschildpadden (Tes
tltdo hermanni), te weten 5 paartjes en 
I los vrouwtje, een paartje vierteenland

sehildpadden (A grionem ys honfieldii) en 

een mannelijke Moorse landschildpad 
(Testudo graeca). Zomer zowel als win
ter brengen de dieren hier door. Om
streeks half-oktober, als de gemiddelde 
dagtemperatuur onder de I4° C komt 
te liggen, worden de schildpadden naar 
een met vee! bladeren en turfmolm op
gehoogd gedeelte van de tuin overge
bracht. Een paar sehuin aflopende platen 
beschermen deze plaats tegen teveel 
neerslag. Hier houden de dieren hun 
winterslaap, wclkc tot ongevcer half
april duurt. Bij strenge vorst wordt de 
overwintcringsplaats met enkele zakken 
toegedckt. Zodra de temperatuur ' s mid
dags weer minstens I4° C wordt, ver
schijncn de nog versuftc reptielen weer. 
Buiten twee grotere vijvers, die boven
dien vrij diep zijn en waar watersehild
padden, salamanders en kikkers huizen, 
is er middenin de tuin ook nog een vij
ver (afm.: 100 x 100 em, diepte 30 em) 
aangelegd, welke voor de landsehild
padden wei toegankelijk is en door hen 
dan ook zcer frequent bezoeht wordt, 
enerzijds om te drinken en anderzijds 
om te baden. Dit baden, vooral bij 
warm weer, doen ze graag, waarbij ze 
rcgelmatig kopje-onder gaan, zonder 
daarvan eehter nadclige gevolgen te on
dervinden. 
Op twee plaatsen in de tuin, onder 
struiken, is een naehtverblijf geeon
strueerd , dat geheel waterdicht is en ai
leen aan een van de zijkanten een kleine 
opening heeft. Hiervan wordt door de 
reptielen druk gebuik gemaakt. Naast 
twee nachtverblijven is er ook nog een 
dagverblijf, waar de sehildpadden vrij 
in en uit kunnen !open. Het dak bestaat 
geheel uit plexiglas. In dit verblijf kan 
de temperatuur wei tot 45 ° C oplopen, 
regelmatig liggen de dieren hierin te 
zonnen. 
Tenslotte is er in de tuin nog iets van 
wat eens een kalkput geweest moet zijn, 
te vinden. Vroeger werd zo'n put veel
vuldig bij in aanbouw zijnde huizen 
aangetroffen. Restantcn van gebluste 
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kalk liggen verspreid door de gehele 
tuin; waargenomen is, dat de schildpad
den hier af e n toe stukjes van naar 
binnenwerkten. 

ONVERKLAARBARE GEWJCHTS
TOENAME 
Voordat de schildpadden aan de winter
s laap beginnen, worden ze gewogen. 
Hetzelfde wordt ook gedaan zodra ze 
o ntwaken. De normale gang van zaken 
is natuurl ijk, dat het gewicht in die pe
riode afneemt, doch bijgaande tabel 
maakt duidelijk, dat dit maar ten dele 
waar is. Drie vrouwtjes van T. hermanni 
zijn tijdens de winterslaap namelijk 
zwaarder gcworden, zij het soms maar 
enkele gra mmen. Over de oorzaak hier
van tast ik in het duister. Mogelijk dat 
in sommige vrouwtjes al eieren tot ont
wikkeling kwamen, die de gewichtstoe
na me veroorzaakten. Ook een van de 
mannetjes is echter zwaarder geworden, 
met maar liefst 170 gram, en waaraan 
ligt da t dan ? 

Tabel I. Gewichten van Testudo herman
ni voor en na de winterslaap. De eerstc 
vijf gewichten hcbben betrekking op man
netjes, de volgende zes op nouwtjes. 

oktober 1976 

850 gram 
915 
735 " 
760 " 
745 " 

1250 gram 
460 " 

1250 " 
1700 " 
2060 " 
1580 " 

LIEFDESSPEL 

april 1977 

840 gram 
850 " 
710 " 
930 " (!) 
705 " 

1340 gram 
475 " 

1270 
1650 " 
2020 " 
1530 

Oa t de schildpadden het in de tuin goed 
naa r de zin hebben, blijkt wei uit het 
fe it, dat vanaf het vroege voorjaar tot 
aan de herfst paringen worden waarge
nomen. Hierbij gaat het er soms zeer 
heftig toe. De mannetjes traehten de 
vrouwtjes in de voorpoten te bijten 



Fig. 3. 
Het ei 
wordt tijdens 
het leggen met 
een van de 
achterpoten 
opgevangen .. 

Fig. 4. 
...... en 
glijdt voorzich
tig naar de bo
dem van de 
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Foto: 
Dubbeldam 

en stoten met hun pantser tegen dat van 
hun onwillige partner. Om een 'ont
vluehtcncl' vrouwtje in te halen, kunnen 
de mannetjes een voor een sehildpad 
verbazingwekkend hoge snelhe id ont
wikkelen. AI deze drukte is aileen maar 
bedoeld om het vrouwtje in parings
stemming te brengen, wat dan ook 
meestal lukt. 

NEST 
Een nest wordt door het vrouwtje af
wisselend met de linker- en reehter
aehterpoot gegraven; het overtollige 

zand wordt naar aehteren gegooid. Zij 
gaat hiermede door tot een diepte van 
13 - 14 em bereikt is, wat een zeer in
spannend en langdurig karwei is. Vaak 
wordt daar enkele uren over gedaan. 
De nestholte is aan de onderzijde rui
mer - hierin komen de e ieren te liggen. 
Deze worden tijdens het leggen met .een 
van de aehterpoten opgevangen en glij
den vervolgens voorziehtig in de eier
kamer. Dit dusdanig, dat aile eitjes 
netjes ·naast elkaar komen te liggen. Z ijn 
a ile eieren gelegd, dan wordt de nest
holte diehtgegooid en het zand met het 
buiksehild aangedrukt. 

EIEREN 
Tussen 12 juni en 21 juli 1977 werden 
door de 5 Griekse landsehildpadden en 
de ene vierteenlandsehildpad in totaal 
63 eieren (10 nesten) afgezet. Daartoe 
gebruikten ze aanvankelijk een 50 em 
brede strook grond op het zuiden, dat 
aan de aehterkant begrensd wordt door 
een 70 em hoge glazen wand. Omdat in 
voorgaande jaren op deze plaa:ts ook 
eieren afgezet waren, overigens zonder 
tot ontwikkeling te komen, had ik reeds 
vroeg dit voorjaar op een diepte van 
ongeveer 30 em een 3 em dikke plaat 
ingegraven om o.a. optrekken van vocht 
tegen te gaan. Ongeveer 5 em daarboven 
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werd een 3 m lange verwarmingskabel 
(25 Watt) aangebraebt. 
Nadat rond balf-juni de eerste twee leg
sets afgezet waren, werd over de nest
plaats een glazen bak (200 x 50 x 25 em) 
geplaatst, welke voorzien was van enke
le kleine openingen voor I.uehteireulatie. 
De daarop volgende legsels werden soms 
in de buurt van deze broedbak afgezet, 
vaak eehter ook in het dagverblijf. 
Die werden door mij dan voorziebtig 
uitgegraven en overgebraeht naar de 
'kunstmatige' broedplaats, waar ze op
nieuw begraven werden. 
De temperatuur van de grond in de bak 
werd met behulp van de verwarmings
kabel sleebts 3 a 4 gradeR boger dan de 
temperatuur van de aarde daarbuiten; op 
nestdiepte, d.w.z. op een diepte tussen 
13 - 15 em, werden temperaturen varie
rende van 20 tot 32°C opgenomen. 
Bovengronds daarentegen, onder het 
glas, kon de temperatuur overdag wei 
tot 48°C oplopen. 
Bijna aile vrouwtjes hebben in de pe
riode van 12 juni tot 21 juli tweemaal 
eieren afgezet. Voorzover ik dat hcb 

Tabel 2. Overzicht van afmetingen van 
rugpantsers (in mm) ea gewichten (in gram
men) van in gevangenschap geboren Griek
se landschildpadden, Testudo hcrmanni. 

kort na de geboorte 16-10-'77 

Iengle breedte gewiebt Iengle breedte gewieht 

34 31 11,5 34,5 31,5 12 
37 34 15 39,5 36 17,5 
39 34 15 40 35 15 
35 31 13 38 32,5 14 
40 34 14,5 40 35 15,5 
38 34 14 39,5 34,5 15 
37.5 32 13 38,5 33,5 13,5 
38 33 15 40,5 34 16 

33 t .30 10 34 30 10 
33 31 11 35 31,5 12,5 
33 31,5 11 34,5 32,5 12 

34 33 12 35 33,5 12 
34 31 11,5 34,5 31,5 12 

kunnen waarnemen verliepen er gemid
deld ongeveer 3 weken tussen het afzet
ten van beide legsels. Het aantal eieren 
per legsel varieerde van 5 - 8, waarbij 
in bet algemeen bleek dat bet eerste leg
sel uit meer eieren bestond dan bet 
tweede. Helaas heb ik niet precies aile 
data van eiafzetting kunnen vaststellen, 
waardoor ook de broedduur niet pre
cies bekend is. 
Agrionemys horsfieldii beeft sleebts een
maal een legsel van 5 eieren afgezet. 
Deze waren te onderscbeiden van die 
van T. hermanni, alboewel ook wit, 
doordat ze langwerpiger van vorm en 
iets forser waren. Hieruit zijn gecn 
jongen verkregen. 

JONGEN 
Op 5 september werden de eerste 4 jonge 
schildpadjes bovengronds waargenomen. 
Zij kwamen voort uit een ongeveer 
half-juni afgezet legsel en bebben dus 
minstens 82 dagen nodig gehad om tot 
volledige ontwikkeling te komen, op 6 
september kwarhen er weer 2 schildpad
jes uit, op 8 en 9 september telkens een. 
Daarna zijn er nog twee geboren, de 
laatste op 18 september. Ze zijn aile uit 
de eerste twee legsels, welke door de 
vrouwtjes zelf begraven waren en waar
over later de broedbak gezet is, voort
gekomen. Op 30 september en 2 oktob\!r 
werden er nog twee jongen geboren, 
maar deze zijn afkomstig uit een door 
mij naar de broedbak overgebraeht 
legsel. 

Tussen de jonge en oudere· dieren is 
geen verschil. Bij geboorte zijn ze al het 
evenbeeld van hun ouders. Wei is er 
wat de vorm van bet carapax betreft ver
schil. De 7 eerste jongen, aile uit bet
zelfde nest afkomstig, hadden een ietwat 
boiler pantser, waarvan bovcndien elk 
schild een 'deuk' vertoonde. De volgen
de 3 schildpadjes hadden een glad pant
ser, docb dit was niet zo bol. Van die 
verscbillen in rugpantser is op de foto 
(fig. 1) iets te zien. • 
Uit de in totaal 63 verkregen eieren, 
waarvan er at direkt 3 gesebeurd bleken 
zijn 12 jongen voortgekomen. De ove-
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rige 48 eieren zijn half-oktober opge
graven, waarbij bleek dat er 32 gebar
sten waren. Triest is te moeten vaststel
len, dat in 12 daarvan volledig ontwik
kt:ldt: jongcn aanwezig warcn, maar dat 
deze niet in staat warcn gcweest zich een 
wcg naar de vrijheid te banen. lk ver
moed dat de hevige regcnval in augus
tus hiervan de oorzaak geweest is. Tocn 
hccft mijn tuin namelijk voor korte tijd 
blank gestaan ; nadat het water wegge
zakt was. is de tuinaarde aan de eieren 
gaan koeken, wat er toe leidde dat de 
jongen zich nict uit het ei konden be-

vrijden, ofschoon ze met het eitandje 
nog wei de cischaal hadden kunnen bre
ken. Het is ook niet u itgesloten, dat ze 
zijn verdronken tijdens de geboorte. 
Deze vcrondcrstelling word! onder
steund door het fcit , dat de meestc jon
gen uit eie ren gekomen zijn, die relatiet 
het droogst gelegen hebben. 

YO EDSEL 
De volwassen reptielen vocden zich met 
eigen gekweekte sla, andijvie en andere 
groenten. Ook paardeblocmen eten ze 
met graagte, zowel het blad a ls de 
bloem. Daarnaast wordt o.a. nog zu
ring en weegbree verstrckt. Op hun 
tochten door de tuin zullen de dieren 
ongetwijfeld af en toe een slak of worm 
tegenkomen en naar binnenwerke n. 
De jonge schildpadjes krijgen hetzelfde 
plantaardige voedsel voorgezet, maar dit 
wordt af en toe met Gistocal bestrooid. 

SUMMARY 
The author describes the keeping aDd 
breeding of the Spur-tailed mediterranean 
land tortoise (Testud.o hermanni) in cap
tivity. Six grown up females, )\ept in a 
garden all the year round, together with 
5 males, laid 58 eggs of which 12 young 
were obtained. 
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Over de gecko's Gehyra mutilata en Hemiphyl
lodactylus t. typus, immigranten op Mauritius 

Ingezondcn : mei 1977 
lnhoudsoverzicht : Inlciding - Gehyra mu
tilata (Wiegmann) - de voortplanting -
Hemiphyllodactylus typus typus Bleeker -
summary - litcratuur. 

INLEIDING 
Massale trekbewegingen over grote af
sta nden, bekend van vele vogels en 
vissen, zijn van hagedissen niet te ver
wachten. Wei hebben sommige gecko's 
zich kunnen vestigen in oorden die on
waarschijnlijk ver verwijderd zijn van 
het oorspronkelijk woongebied. Vaak 
zijn dit oceaaneilanden d ie, duizenden 
kilometer van elkaar afgelegen, traps
gewijs werden gekoloniscerd door een 
of meer gecko-soorten. In voorhistori
sche tijden kwam de oversteek tot stand 
door middel van allerlei met gunstigc 
zeestromingen meegevoerd materiaal , 
zoals op drift geraakte boomstammcn, 
waarop de verstekeli ngen zich in Ieven 
wisten te houden. Dit verschijnsel het 

zogenaamde 'rafting', kan hebben bij
gedragen to t de verspre id ing van nog 
andere hogcre diersoorten, maar gecko's 
lijken voor deze wijze van emigrcren 
bijzondcr toegerust. Naast hct bczit van 
hechtschijfjes aan vingers en tene n om 
zich stevig op het substraat te kunnen 
ve rankeren. heeft waarschijnlijk een rol 
gespeeld dat de eieren van de mecste 
gecko's zijn voorz ien van een ha rde aan 
de ondergrond hechtende kalkschaa l. 
waardoor het ei tamelijk weer- e n zee
bestendig is en in elk geval tegen uit 
droging wordt beschermd. Het z ijn 
vooral de vertegenwoordigers van een 
modern , alert gecko-type die zich elders 
kunnen aa npassen en handhaven. Meest
al gaa t het nog om kultuu rvolgers d ie. 
onbedoeld gebruik makend van hct 
steeds intensiever vrachtvervoer, ook via 
de Iucht, teg~nwoord ig op de meest on
verwachtc plaatsen opduiken. Door iso
latie van gevestigde raft ing populaties 
hebben zich soms nie uw vormen ont-



Fig. 2. 
Gchyra mutila
ta, wijfje, 
buikzijde. Foto: 
Van Ei j s den 

Fig. 3. 
Gchyra mutilata, 
wijfje met vet
staart. Foto: 
Van Eijsden 

wikkcld en in een enkcl gcval is het 
zelfs mogelij k dat een ras is ontstaan 
door tussenkomst van de mens, zeals 
het geval is h ij Hemidactylus ·brookii hai
tianus. 

Het versprcidingsgehied van heide te he
spreken soorten gecko's omvat voorna
melijk Ceylon, Z uidoost-Azie, de ln
dische Archipel en Oceanic. 
Vermoedclijk zijn ze in histori schc tij
den op Mauritius en andere Mascarenen
ei landen ge"in troduceerd l V i n s o n & 
Vin so n, 1969). Mauri tius. het grootste 
ei land van de Mascarenen, ligt op ongc
veer 2 1 zuiderhreedtc en 57 ° ooster
lengtc, 850 km ten oosten van Mada
gaskar. Het van oorsprong vulkanische 
ei land hccft cen oppcrvlaktc van 
1865 km~, is op het hoogstc punt 826 m 

hoog en ligt op de weg van westwaartsc 
zeestromingen. E r heerst ecn tropisch 
moessonklimaat, maar van oorsponkc
lijk oerwoud is weinig te vinden. De 
meeste grond is in kultuur gehracht, hij
voorheeld in de vorm van suikerrict
p lantages. 

GEHYRA MUTILATA (WIEGMANN) 
Vol gens V i n s o n & V i n so n ( 1969) is 
dit ecn algemene huisgecko, op de Masca
rencn vooral aangctroffcn hoven 300 m 
hoogte, weinig in kustplaatsen, zulks in 
tegenstell ing tot Hemidacty lus f renatus. 
Hij verhergt zich achter huis raad en 
schilderijcn om 's nachts te jagen op 
door het Ii cht aangetrokken insekten. 
In Thai land is de soort ook gevonden op 
homen (P o n g s a p i p a t a n a, 1975). 
Beschrijving: Een middelgrote gecko, 
kop-romp lengte tot 57 mm, staart tot 52 
mm voor de Mascarenen (Vinso n & 
Vinson, 1969) voor de lndische Archi
pel echter wei 98 mm, resp. 96 mm (D e 
R o o ij, 19 15). M ijn oudste en grootste 
mannetje meet 62 + 53 mm. Onderzijde 
van vingers en tencn zijn sterk ve rhreed 
en voorzien van twee rijen schuin geplaat
ste hechtlamellen (fig 2) en van hoven 
.met een uitstekend nagelkootje, duim 
en hinnenste teen met een vest igiaal na
geltje (mutilata) ; aan de achterzijde van 
de achterpoten bevindt zich cen huid
zoom (fig. 2), vaak is er ook een dergc
lijke zoom langs de flanken. De staart 
is sterk afgeplat, aan de basis inge
snoerd, la teraal voorzien van getande 
schubjes, zeer dik bij weldoorvoede 
exemplaren (fig. 3) De rugzijde is be
dekt met gladde, kleine schubjes. De 
kleur (fig. 4) varieert van donkerbruin 
tot bleekroze met donkere vlekjes en 
goudgele stipjes (een vroeg synoniem is 
Gecko pard11.1). De buikzijde is geelach
tig wit. Deze gecko's kunnen zeer snel 
van kleur veranderen, waarbij in de Iich
te fase de vlektekening verdwijnt. Bij 
oudere exempla ren (ouder dan zeven 
jaar) treedt het vlekpatroon blijvend te
rug en wordt de kleur valer (fig. 5). 
Mannetjes zijn te herkenncn aan· de ca 
25-41 preanale-femorale porien (Smith , 
1935), de aan de onderzijde sterk ge-



Fig. 4. 
Gehyra mulilata. 
Foto: 
Van Eij s dcn 

Fig. 5. 
Gehyra mutilata, 
bcjaard man
netic. Foto: 
Van Eij s dcn 
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zwollen staartbasis en de wit door de 
huid heenschemerende postanale been
tjcs (fig. 6). 

In 1968bracht Van den Akker een 
o mee, gevangen bij een huis in Pample
mousse (fig. J ), op NW Mauritius, c:a 
I 0 km landinwaarts. In 1970 verkreeg 
ik door aankoop nog twee <j?<j? en ecn o 
evenccns van Mauritius. Deze gecko's 
worden sindsdien gehouden in terraria 
van 25 x 40 x 50 em, waarin cen 25 W 
lamp overdag voor ve rlichting en ver
warming zorgt. De temperatuur varieert 
van l 6°C tot 30°C. De bodem is bedekt 
met een laag rood kalksteengruis, waar
van de dieren regelmatig kleine brokjes 
tot zich nemen. Kalktekorten en de als 
gevolg daarvan optredende stuipver
schijnselen (tetanic) worden op deze 
manier voorko men. Als voedsel worden 
vooral huiskrekels geboden, welke wor
den gevoed met ka ttebrood (Purina). 
Voor jonge gecko"s worden de krekcls 
vooraf bestoven met G istocal, volwassen 
exemplaren krijgen eenmaal per week 
Gistocal op hun krekels. De drempel
waarde voor reaktie op Vitamine D is 
voor nachtdieren lager dan voor dagdie
ren (UV), zodat ze met minder kunnen 
toekomen. Overvitaminiseren met Vita
mine D kan de ka lkstofwisseling ernstig 
ontregelen. In de terraria bevindt zich 
een bakje van 30 x 10 x 10 em, gevuld 
met vochtige ruiie aarde en turf, ten 
behoeve van de luchtvochtigheid. ,, 

DE VOORTPLANTING 
In genoemde gecko-ve rblijven komt hct 
regelmatig tot voortplanting. De paring 
wordt door het mannetjc ingeleid met 
kopschuddcn kwispelstaarten en een se
rie guttura le klanken, geen helder stac
cato, zeals de roep van 1-/emidactylus 
f renarus, maar een soort binnensmond~e 

1 
I 



Fig. 6. 
Gchyra mutilata, 
buikzijde van 
mannetje, se
kundaire ge
slachts kcnmer
kcn. Foto: 
Va n Ei j s dcn 

Fig. 7. 
Gczamcnlijke 
lcgplaats van 
Gchyra mutilata, 
Foto: 
Van Eij s den 

Fig. 8. 
Gchyra mutilata, 
wijfjc met endo
lymphe kalk
zakjcs. Foto: 
Van Eij s dcn 

hese gorgellachjes. H etzelfde geluid gaat 
ook vooraf aan het verjagen van rivali
sercnde mannetjes. Door een roepend 
mannetje benaderde dieren ( o of 9) 
Iaten enige benauwde neusklanken van 
zich horen, kwispelstaarten en proberen 
vaak te vluch ten . Mannetjes worden 
zo mogelijk nagebeten, wijfjes in het 
nekvel gevat , waarna de kopulatie kan 
volgen. 

In maart 197 1 werden de eerste eier~n 
gevonden, mcestal twee aan twce aan 
elkaar geki t, verscholen onder stukjes 
turf, dood plantemateriaal, een enkele 
kcer tegen de wand van het terrarium 
geplakt. In Thailand werden eieren van 
deze soort gevo nden in termietennesten 
(Po n g sap i pat an a, 1975). Yaak 
gebruiken meerdere wij fjes eenzelfde, 
kennelijk gesch ikte plaats om de eieren 
te leggen (fig. 7). Yooral bij drachtige 
wijfjes ziet men de endolymphati sche 
kalkzakjes door de huid heensehcmeren 
(fig. 8). 

Aangezien er vrijwel het gehele jaar 
eieren worden gelegd, lijkt de voort
planting niet seizoen-gebonden. De eic
ren worden overgebracht op een laag 
zand of kalkaarde in een van hoven met 
een nylondoekje afgesloten bloempotje 
en meestal bij kamertemperatuur uitge
broed. Oat wil zeggen, ze komen uit 
zonder dat men er zorg aan hoeft te 
besteden. Afhankelijk van de tempera
tuur duurt de incubatie 40 dagen tot 

3 maanden. Pas uitgekomen jongen zijn 
40-50 em lang en bleek oranjerood met 
felle vlek tekening (fig. 9). De staart is 
nog rond in doorsnede en de huidzoom 
aan de achterpoten weinig ontwikkeld. 
Als voedsel geve men insekten ter groot
te van een kamervlieg. Het is mij niet 
gelukt jonge Gehyra binnen een jaar tot 
wasdom en opnieuw tot voortplanting 
te krijgen. Bij voldoende ruimte en over
vloedig voedselaanbod moet dat echtcr 
mogelijk zijn . Vaak liet ik halfwas wijf
jes bij de oudere dieren opgroeien. De 
nakomclingen uit deze samenlevings
vorm gesproten, werden uitbesteed of 
in de kamer of in een plantenserre vrij
gela ten. 
Uit vijf in de zomer van 1973 geboren 
F 2 jo ngen, 2 o o en 3 99, werden in 
de loop van 1975 en 1976 25 jongen 
geboren. De groei van deze F3 jongen 
lijkt iets vertraagd. Een tien tal exem
plaren is ten o ffer gevallen aan experi
menten (ka lkstofwisseling) . Van de over
levende heb ik nog zeven, bijna vol
groeide dieren in verschillende terraria . 
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Fig. 9. 
Gehyra mutilata, 
enkele dagen 
oud jong. Foto: 
Van Eijsden 

Fig. 10. 
Gehyra mutilata, 
pas uitgekomen 
jongen. Foto: 
Van Eij s den 
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Van het oorsponkelijke ouderviertal is 
een mannetje vroegt ijdig verschedcn. 
Van de F I serie bevinden zich nog 5 
dieren (4 <(<( , en l o) in mijn terraria, 
van de F2 generatie 9. 

G ehyra nwtilata is een goed houdbaar, 
niet onaant rekkelijk terrariumdier, dat 
zich in gevangenschap gemakkelijk voo rt-

p lant. Een nadeel eehter is de geblekcn 
schuwheid (vergeleken met bijvoorbeeld 
Hemidacrylus f renatus, een gecko d ie 
zieh op den duur handtam gaat gedra
gen) en de onvatbare snelheid waarmee 
de d ieren zich uit de voeten kunnen rna
ken. De bouw van G ehyra lijkt te zijn 
afgestemd op het redden van het vege 
lijf: afgeplat a ls het dier is, kan het zich 
in zeer nauwe spleetjes wegwerken. 
Tijdens het !open wordt het liehaam zo 
dicht mogelijk tegen het substraat ge
drukt en waarschijnlijk geven de huid
zoompjes het dier nog extra stabil iteir, 
zoda t het in staat is abrupt af te rem
men, hoeken te slaa n en zekere spron
gen uit te voeren. Gecko's waarbij soort
gelijke huidzomen tevens een camoufla
gefunktie hebben (Ptychozoon en in 
mindere mate Cosymborus, schorskleuri 
gc broeders) blij vcn bij benadcring lang 
zit ten. Zo niet G ehyra mutilata. 

HEMIPHYLLODA C TYL US TYPUS 
TYPUS BLEEK E R 
Dit is ecn kleine nac htgecko (kop-romp 
Iengle ca 40 mm, staart ca 30 mm), met 
dun, marteracht ig langgcrekt lichaampje 
en kortc pootjes (fig. I I). De vingers en 
tcnen zijn verbreecl , voorzien van nagel
kootjes en enkele rijen schuingeplaatste 
hechtlamcllen. Duimpje en binnenste 
teen vestigiaal. De bovenz ijcle is bruin
achtig met kleinc o ra njerode vlekjcs op 
rug en potcn. De staart is o ran jerood , 
de buik geelwit. Mannetjes hebben 10- ! I 
preanale en 8 - 10 fcmo ra le pon cn 
(S m it h, 1935). Ecn twee tal vormen, 
van T ongkin en Voor-l ndic zij n be
schrcven a ls apartc o ndersoortcn. 

In 1908 hracht V a n de n A k k e r van 
Pamplemousse, Mauri tius , ce n aanta l 
val'r dcze gecko's mec. Mogelij k doordat 
hij ze samen in een klein terrarium 
hield, lcken hct aantre kkelijke, wei nig 
schuwe dieren die zich ook overdag lie
ten z icn. Opvallend was de zcer be
dachtzame manier van voortbewegen 
met gracieus wiegend lijfje en wuivende · 
staart, vooral bij een ontmocting tussen 
soortgeno ten. V a n d e n A k k e r vond 
zijn dieren onder dorre b lade ren , opge-



F ig. 11. 
Hcmiphyllodac
tylus t. typos, 
Foto: 
Van Eij s d e n 

hoopt t ussen bamboestoelen (geen meu
bilair!), aan het eind van een tuin langs 
ccn s troompje waar ook de eitjcs we rden 
aangctroffcn (fig. I) en ccn in cen kame r 
waar aardappc1en wcrdcn bewaard. 
V i n s o n & V i n s o n ( 1969) notc
rcn als vcrb1ij fp1aats muursplctcn in ccn 
oude (onbcwoondc ?) bungalow, onder 
losse boombast en oude, loszitten,lc 
palmbladschac hten. Dezelfde auteurs 
kcnmerken deze gecko echter als schuw, 
me t vcrborgen levcnswijze. 
Tussen enkele begin 1974 van Mauritius 
verstuurde geeko-eieren bcvond zich ecn 
nauwelijks 5 mm groot e it je (fig. 12), 
waaruit omstrccks I maart een draad
dun gcckootjc was gekropcn, ccn Hemi
phy /lodacty ltt.l' . Da t hct gccn kommcr
vormpjc was bleek uil de voorspoedige 

groei en de bcide reeds op 12 augustus 
gc1egde ' twee1ing' -eitjes. Op 15 augus
tus droeg hct dic r opnieuw cicrcn. Deze 
wcrden niet tcruggevonden. De in de 
halsstreek gclcgcn ka1kzakjcs na men 
tijdens de groei van de eicren duid e1 ijk 
in omvang toe en b1cken na het 1egg-.:n 
aanmerkc1ijk te zijn gcs1onkcn. U it 
twce a ndere ovcrgestuurde eitjcs kwa
mcn in mei twce tot mannctjc en wijfje 
uitgrocicnde jonge Hemiphy/lodactylus. 
De d ric a1dus verkrege n cxcmp1are n 
werden ondcrgebracht in een klein ter
rarium van 30 x 20 x 20 em, met een 
bodemlaag van rood ka1kstccngruis en 
daarop stukkcn schors, vcrdordc bam
boebladcren en ccn p1astik bakjc met 
vochtigc aa rdc (1uchtvochtighcid, k1einc 
inscktc n). Dit vcrblij f wcrd vcrwarmd 
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Fig. 12. 
Hemipbyllodac
tylus t, typus. 
Foto: 
V a n Eij s d e n 

Fig. 13. 
Hemipbyllodac
tylus t. typus, 
pas uitgekomen 
jongen, rechts 
boven eieren 
van G. mutilata 
Foto: 
Van Eijsden . 

an 
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door het te plaatsen op een ltchtkap 
(ca 15-30°C). Natuurlijk werden de die
ren, zoals het hoort , iede re avond voor
zien van gesproeid drinkwater. Als voecl
sel dienden fruitvliegen, allerlei klein 
weideplankton, kJeine krekels (Gistocal) 
en larven van een kleine kever (Tene
brionide?). Deze laatste breiden zich 
in een terra rium snel uit en kunnen 
schadelijk worden voor nog niet ver
harde eieren. 

Uit een stet tweelingeieren waren op 28 
februari 1975 twee jongen gekropcn 
(fig. 13). Het lijkt niet uitgesloien dat 
deze door parthenogenese het Iicht za
gen. Hemiplzyllodacty lus typus is binnen 
een half jaar volwassen, althans tot het 
leggen van eieren in staat en het o van 
de importeieren (mei 1974 geboren) ka n 
als mogelijk ouderdier worden aange
merkt. Een probleem is echter de lange 
incubinatietijd van de eieren : 180 dagen 
V i n s o n & V i n s o n, (1969), 109 



Fig. 14. 
Eieren van 
Gchyra mutilata 
(links) en 
Hcmiphyllodac
tylus t. typus, 
(rechts) . Foto: 
Van Ei j sden 
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dagen (D c r a n i y a g a I a, zie V i n
s o n & V i n s o n). 
Het nut van nauwkeurig waarncmen en 
registrcren van zulkc gcgcvens is cl ui
delijk. Door nalatigheicl op dit punt 
vond ik pas eind april 1975 een acht
tal cicrcn (vier paar), waaruit respectic
vclijk 14 en 16 mei, 10, 12 en 15 juni 
acht jo ngcn werden gcborcn. De jongen 
zijn ca 35 m m lang. In tcgcnstelling tot 
volwasscn d icren is de staart bij hen van 
Qovcn opvall cnd geklcurd: cen met bet 
grijsbruin van de rest va n het lichaam 
kon trastcrend oranje (fig. 13). Vi n
s o n ' s opmerking over de schuwhcid 
van dczc soort is ovcrigcns voor mijn 
excmplarcn van tocpassing. De d icrcn , 
overdag in de klcinstc splcetjcs verbor
gen, komcn pas 's avonds met voorzich
tigc bcwcgingen tcvoorschijn. Bruusk in 
hun rust gcstoord, trachtcn zc door 
plotseling wi ld spartclcn,. salta's makcncl 
en hakcn slaancl, ecn goccl heenkomcn 
te vindcn. Mogelijk worden zo bclagers 
in vcrwa rring gcbracht. Als prcclatorcn 
van deze mini-gecko komen in aanmcr
king grotcrc gecko's en skinken, maar 
ook grate d uizendpotcn, bidsprinkhancn 
en spinachtigen. 
In cen klciner, goccl sluitend, niet a t te 
vochtig, maar wei beplant terrarium zijn 
deze gecko's het best te houden. In een 
regenwoudterrarium, waarin ik ze nu 

ho ud, komen ze niet tot hun recht. Ik 
heb sindsdien tenminste geen eieren of 
jongen kunnen vinden. 

SUMMARY 
The article deals with two gekkonid li
zard species found on Mauriti us, both 
kwown as a ntropophilous. Gehyra mutila
ta was found dwelling in a ho use in Pam
plcmousse. Notes a rc provided on exter
nal features, habits a nd breed ing in cap
tivity which succeeded as fa r as the F 3 
generation. T he ext reme shyness and dis
couraging swiftness of this species are 
considered a d isadvantage in terms of 
terrarium practice. H emidacty lus t. typus 
was found ncar a small watercourse in a 
Pamplemousss garden, h idden under dry 
leaves together with the eggs. One spe
cimen was found in a patato barn(stora
gc). These gcckos are also rather shy and 
exclusively nocturnal. When startled the 
the an imals may whirl and tumble wild
ly, probably as an escape reflex. The 
species breeds easily in captivity, the ju
veniles be ing b rought up with Droso
phila and other small insects. An ample 
supply of calcium-carbonate is essential 
fo r a ll these gcckos to maintain a ba
lanced Ca bloodscrum, thus avoid ing te
tany. To achieve this the terrari ums are 
p rovided with a layer o f li me stone to 
meet the habi t of lithophagy observed 
in these lizards. T he demand of Yi tami
ne D is rather low. It is supplied by 
sprinkling G istocal on c rickets used for 
food. A small box containing mo isted 
earth is placed in the terrariums in or
der to maintain a proper humidity. 
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Voortplanting in het terrarium van 
Cosymbotus platyurus 

lngezonden: januari 1977 

Cosymbotus platyurus is een gecko die 
aileen 's nacht aktief is. Hij is ongeveer 
12 tot 15 em groot. Verder is mij niets 
bekend van deze dieren, ook niet over de 
herkomst. 
De dieren werden in mei 1975 aange
schaft. Bij de aankoop was er geen ver
schil te z ien tussen de gcslachten, na een 
paar maanden bleek een dier, het man
netje, een bredere staart en een vaalgele 
buik te hebben, het vrouwtje had een 
Iicht grijze buik. 
De dieren zijn na aanschaf onmiddellijk 
in een groat (80 x 40 x 40) terrarium 
gezet. Het terrarium is ingericht met wat 
kienhout en druiveranken en beplant met 
Hoya camosa en Rhaphidophora aw·ea. 
De boucmbedekking bcstaat uit bloemis
tenaarde. Als verwarmingsbronnen zijn 
een gloeilamp van 40 W en een gele 
spot van 40 W in gebruik. De tempera
tuur is overdag ongeveer 25 tot 30° C, 
's nachts J 8° . Eens in de week wordt er 
een liter water versproeid in bet terra
rium. 
Het voedsel, da t deze dieren zeer on
regelmatig krijgen, bestaat uit wasmotten, 
wasmotlarven, meelwormen, vliegen en 
kakkerlakken. 
Pari ngen heb ik bij deze die ren nooit 
waargenomen, maar op 7 oktober 1976 
ontdekte ik eieren die op de grond wa-

ren gelegd, daar waar het Iicht van de 
spot (stral ingswarmte) op scheen. De 
eieren hadden een diameter van ongcvccr 
8 mm . De spot van 40 W is tocn ver
vangen door een van 75 W. De grond
temperatuur bij de eie ren werd toen tus
sen de 29 en 30° C. De grand heb ik 
vanaf die tijd konstant vochtig gehouden. 
Het Iicht brandt maar 10 uur per dag 
zodat de temperatuur ook tijdens de 
periode dat de eieren er lagen 's nachts 
tot zo'n 18 a 20° c daalde. 
Om de uitkomende d ieren te beschermen 
tegen hun ouders, heb ik over de eieren 
een soort kooi gezet. De eieren zijn uit
gekomen op 4 en 8 december 1976. Het 
eerste jong was 44 mm, het tweede 46. 
De jongen waren meteen zeer aktief en 
aten de eerste dag na het ui tkomen met
een met Gistocal bepoederde fruitvlie
gen. Ze verblijven in een terrarium van 
30 x 15 x 15 em me t een stuk kurk
schors en grof grind op de bodem. Als 
warmtebron is er een lampje van 15 W. 
een en ander op aanraden van La u -
r e n s. Elke dag wordt er gesproeid met 
water waarin wat vitamine A + D is op
gelost. 
De jongen zijn nu (12 januari 1977) 60 
resp. 65 mm lang. Ze eten nog steeds 
fruitvliegen en af en toe kleine wasmot
larven. Het vrouwtje is volgens mijn 
waarnemingen nu weer drachtig. 

- SUMMARY 
Cosymbo111s platyums was kept in a ter
rarium of 80 x 40 x 40 em. fu rnished with 
branches and plants. The temperature 
ranged from 25-30° C by day down to 
18° at night. The animals are fed on a 
variety of small insects. 
T wo eggs were found in october 1976. 
They were bred on the soil a t a tem
perature of 29-32° C (day) to 18° (night) 
and hatched after about two months. The 
young thrive on a diet o f Drosophila
flies, enriched with a multivitamin
mineral substitute : G istocal. 
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Fig. 1. 
Kaartje 
Koningshof 
Elswout. 

De voorjaarsmigratie van de gewone pad 
Bufo bufo in 1977, van Koningshof naar Elswout 
te Overveen 

lngezonden: November 1977 
lnhoudsoverzicht: lnleiding - methodiek 
- resultaten - discussie - summary -
literatuur. 

JNLEIDING 
De Duinlustweg te Overvcen - de weg 
vormt de verbinding tussen de Brou
werskolkweg en de Bentveldsweg -
kruist de trekroutes van de gewon~ 

pad ( Bufo bufo L.) over een afstand van 
± 400 meter. Dit gebeurt even voorbij 
het restaurant Kraantje Lek tot ruim 
100 meter na de beheerderswoning van 
Koningshof (zie figuur 1 ). 
In het voorjaar trek ken geslachtsrijpe 
volwassen padden van het boscomplex 
Koningshof - waar een gedeelte van de 
paddenpopulatie Koningshof - Elswout 
haar winterkwartier heeft - naar de slo
ten en vijver van Elswout, waar de pad
den zich in het water voortplanten. Na 

de eiafzetting trekken de padden, al of 
niet direct, weer terug naar Koningshof. 
Bij deze terugtrekkers bevinden zich ook 
juvenielen van het vorige jaar. Deze te
rugtrek vindt plaats van april tot en met 
oktober. In het najaar sluiten zich dan 
ook juvenielen van dit jaar aan bij de 
terugtrekkende padden. 
Deze voorjaars- en najaarstrek over de 
Duinlustweg heeft vele padden het Ieven 
gekost door het vrij intensieve autover
keer op deze weg. Uit de literatuur zijn 
gegevens bekend over de mortaliteit van 
padden door autoverkeer in soortelijke 
situaties: V a n G e I d e r (1973) komt 
tot 30% . C a r p e n t e r en D e I z e 11 
(1951) vinden zelfs 75% in hun onder
zoek. De mortaliteit voor de populatie 
Koningshof-Eiswout (in dit verslag ver
der afgekort met KE) zou dan ook aan
zienlijk zijn. 
In de jaren 197 5 en 197 ~ echter werden 

...... de at~astering. 
x plastiC emmers. 

A. duinlustweg. 
8 . bcntvet.dsweg. 
C. kraantj(! Lek. 

+ paringsplaats populatie K.E. 
1f1 water. 
99 bos. 
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door de actiegroep "Red de pad" maat
regelen genomen ter bescherming van 
de gewone pad. De maatregelen beston
den uit bet aanbrengen van een afraste
ring aan weerszijden van de Duinlust
weg en bet ingraven van plastic emmers 
in de grond vlak voor deze afrastering. 
De trekkende padden vinden zich de weg 
versperd door de afrastering, bewegen 
zich dan langs de afrastering naar links 
of rechts, totdat ze in de plastic emmers 
vallen. Elke dag werden de padden door 
vrijwilligers verzameld. Nadat ze geme
ten waren en de sexe der individuen be
paald was, werden de padden over de 
weg gezet. Op deze marrier werden in 
1975 356 voorjaarstrekkers overgezet en 
in 1976 al 426. De cijfers voor de terug
trek waren resp. 951 en 1042 padden. 
Als onderdecl van mijn doctoraalstudie 
biologic aan de Universiteit van Amster
dam - de voorjaarsmigratie en popula
tieopbouw van de paddenpopulatie KE -
werden ook dit jaar de beschermende 
maatregelen genomen. 

METHODIEK 
Aan weerszijden van de Duinlustweg 
werd over een afstand van ruim 600 me
ter een afrastering geplaatst; op Ko
ningshof werd een 20 em hoog hekwerk 
van gaas aan de binncnzijde van de om
heining gezet op een afstand van een 
halve tot een meter. De afrastering werd 
zoveel mogelijk neergezet onder een 
hoek van 45° naar binnen toe om te 
voorkomen dat de padden over de afras
tering zouden klimmen. S m i t h (1951) 
merkt op, dat de gewone pad een goede 
klimmer is. Aan de binnenzijde van het 
hekwerk werden plastic emmers in de 
grond gegraven - 30 em diep - op een 
onderlinge afstand van 50-75 meter van 
elkaar. De gehele afrastering wordt op 
twee plaatsen onderbroken door wegen, 
die op de Duinlustweg uitkomen. Deze 
openingen zijn van geen belang: er wor
den maar weinig dode padden op de 
Duinlustweg gevonden tegenover die 
openingen in de afrastering. 
Op Elswout is aan de binnenzijde van 
de . houten omheining een plastic afzet
ting getimmerd ter hoogte van ± 20 em 

vanaf de grond. Ook hier werden aan de 
binnenkant plastic emmers geplaatst. 
De afzetting wordt nergens onderbroken 
en ligt tegenover de afrastcring van Ko
ningshof. Iedere dag wcrdcn de plastic 
emmcrs gecontrolecrd, de paddcn ver
zamcld, de lengte - van snuitpunt tot hct 
posterior (achterstc) cindc van het uros
tyl - werd gemeten, hct gcwicht werd 
bepaald ( op een brievenwcgcr) en de sexe 
van de individuen werd bepaald. Voor 
de sexe-bepaling werd op de volgen
de kenmerken gclet: het mannetje van 
de gewone pad is gemiddeld kleiner dan 
het vrouwtje, bij het vrouwtje zijn de 
tenen voor 2/3 met de zwemvliezen be
dekt en1 bij het mannetje is dit minder; 
tijdens lie voorjaarstrek zijn bij de man
netjes aan de drie binnenste vingers dui
delijk de zwarte tot donkerbruine vlek
ken van hoornachtige huid zichtbaar op 
de binnen- en buitenkant, maar na de 
voortplantingsperiode zijn deze plekken 
meestal zeer Iicht van kleur geworden 
en lijkt het mannetje in het totale beeld 
meer op het vrouwtje. 
Tussen de vegetatie werden op een 
hoogte van ongeveer 20 em vanaf de 
grond een maximum-minimum thermo
meter en een vochtigheidsmeter ge
plaatst. Iedere dag werd, in principe op 
bet zelfde tijdstip, de maximum- en de 
minimumtemperatuur en de relatieve 
vochtigheid genoteerd. 
De aantallen padden per emmer werden 
bijgehouden om inzicht te verkrijgen in 
de eventuele trekroute-voorkeur van de 
padden. Voor de nummering van de 
plastic emmers, zie figuur 1. 

RESULT A TEN 
Op 1 maart 1977 werden de plastic em
mers voor de eerste maal gecontroleerd. 
De maximum- en minimum thermome
ter en de vochtigheidsmeter waren toen 
nog niet geplaatst, dit gebeurde pas op 
3 maart. De voorjaarsmigratie van Ko
ningshof naar Elswout begon in de nacht 
van 2 op 3 maart bij veel regen en een 
temperatuur van + 5° C. De eerste 
dagen waren bet voornamelijk manne
lijke individuen, die aan de voorjaars
trek begonnen (zie figuur 2). Na het rus-
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Fig. 3. 
De aantallen 
voorjaarstrek
kers van 1975, 
1976 en 1977. 
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tige begin van enkelc paddcn per dag. 
werd op 8 maart cen aantal van 124 pad
den genoteerd, waarvan ongcveer even
veel vrouwclijke als mannclijke indivi
duen. De weersomstandigheden warcn 
voor de trek zeer gunstig: het had 
's nachts erg geregend, de relatievc 
vochtigheid was 95%, de minimumtem
peratuur was + 7,5° C. 
In de periode hieropvolgend tot 25 
maart vond bijna de gehele voorjaarstrek 
plaats bij hoge temperaturen (5- 8° C.) 
en hoge vochtigheidsperccntages (in de 
90% ). Na 27 maart was er geen activi
teit op twee dagen na, waarop 1 pad 
werd gevonden - en de minimum tem
aeratuur nam zelfs waarden aan onder 
rful; bovendien was het nogal droog 
weer. 

In de periode tot 23 april werden soms 
nog kleine aantallen padden gevonden, 
indien de weersomstandigheden gunstig 
waren, maar na deze tijd was de voor
jaarsmigratie afgelopen. De plastic em
mers werden tot 9 mei gecontroleerd, 
maar werden daarna met deksels afge
dekt. In totaal werden op deze manier 
568 padden in de emmers op Konings
hof verzameld: 388 vrouwelijke en 180 
mannelijke individuen. Dit is 142 voor
jaarstrekkers meer dan in 197 6, en 212 
voorjaarstrekkers meer dan in 1975. 
Het is merkwaardig, dat de sexe-verhou
ding in 1976 juist 196 o o en 230 ~~ 
bedroeg; er zijn dus dit jaar 16 manne
lijke individuen minder dan in 1976, 
daarentegen 158 vrouwelijke individuen 
meer dan in 1976. 
Er werden 6 paren aangetroffen in de 
emmers - zo'n paar, waarbij het man
netje op de rug van het vrouwtje zittend 
het vrouwtje in een omklemmende paar
greep ho~dt, wordt een amplex ge
noemd - waarvan de individuen elkaar 
tijdens het verzamelen niet loslieten. De
ze amplexen werden niet gewogen of 
gemeten. Eenmaal heeft zich, tijdens het 
verzamelen van de padden, in de emmer 
een paar gevormd. 

In figuur 2 is de gehele voorjaarstrek 
van 1977 weergegeven, waarbij per dag 
vermeld is: bet totale aantal, bet aantal 



Fig. 4. 
De parings
plaatsen van de 
populatie KE op 
Elswout aan de 
rechterzijde van 
de sloot. Foto: 
Winkler. 

mannetjes en vrouwtjes, de mmtmum 
temperatuur, het relatieve voehtigheids
pereentagc in procenten, en of er neer
slag was geweest of niet. 
Op 3 april werden de emmers aan Els
woutzijde voor de eerste maal geeontro
leerd. Daar werden op 13 april de eerste 
padden op de terugweg naar Konings
hof verzameld, dus terwijl er nog pact
den op weg waren van Koningshof naar 
Elswout. Bij deze terugtrekkers bevinden 
zieh ook juvenielen, waarsehijnlijk van 
1976 - op grand van hun lengte en aan
gezien de eieren van dit jaar zieh nog 
aan het ontwikkelen waren. 
Deze terugtrek is nog steeds aan de gang: 
tot nog toe (9 oktober) werden er 347 
padden ovcrgezet, waavan 214 vrouwc-

lijke individuen en 69 mannelijke en 64 
juvenielen. Op deze terugtrek naar 
Koningshof wordt in het verslag niet 
nader ingegaan. 

In figuur 3 zijn de aantallen voorjaars
trekkers van 1975 en 1976 en 1977 
weergegeven, waarbij van de laatste 
twee jaren de aantallen mannelijke en 
vrouwelijke individuen zijn aangegeven. 

De gegevens van de jaren 1975 en 1976 
zijn ontleend aan een publieatie van de 
aetiegroep " Red de pad" 1975 - 1976. 

In de figuren 5 en 7 zijn de aantallen 
pad den en de lengtef requentie weerge
geven van resp. de mannelijke en de 
vrouwelijke individuen. Dit betreft ai
leen de padden, die in hct voorjaar van 
Koningshof naar Elswout trekken. 

In figuur 5 zijn de lengtematen van 174 
mannelijke individuen weergegeven (met 
5 paren en een dood exemplaar zijn dit 
180 voorjaarstrekkers). Op de y-as staan 
de aantallen aangegeven (N), op de x-as 
staat de Iengle in em (L) weergegeven. 

In figuur 7 is de lengte van 381 vrouwe
lijke individucn wcergcgcvcn (met 5 pa
ren, 1 dood cxemplaar, en 1 pad waar
van gecn gcgcvens bekenci zijn, zijn dit 
388 voorjaarstrekkers). Op de y-as staan 
de aantallen (N) aangegevcn, op de x-as 
staat de lengte in em wecrgegeven. 

DISCUSS IE 
Oat de afrastcring aan weerszijden van 
de Duinlustweg zijn nut bewijst, mag 
uit het volgcnde blijken: Er werden 
bijna geen dade padden op de Duinlust
weg gevonden, daar waar de afrastering 
ophoudt - dus, komende uit de richting 
Brouwerskolkweg, voor emmer 1 en na 
emmer 20 (zie figuur 1). Het aantal 
dade padden van buiten de afrastering 
bedraagt minder dan 2% van het totale 
aantal padden, dat aan de voorjaars
trek van Koningshof naar Elswout deel
neemt. We kunnen dus stellen, dat de 
afrastering op Koningshof zo goed als 
aile padden opvangt, die op Konings-



Fig. 5. 
Aantallen man
nelijke padden 
en hun lengte 

hof hun winterkwartier hebben en in bet 
voorjaar naar bet water op Elswout mi
greren voor de voortplanting. 
Dezelfde argumentatie is geldig voor de 
padden, die na de voortplanting - dus 
ook de juvenielen, die uit de dan geleg
de eieren ontstaan - weer van Elswout 
naar Koningshof trekken. Ook bier lig
gen de trekroutes binnen de afrastering 
van 600 meter, die op Elshout is aange
bracht tussen em mer 1 en em mer 17. 
In figuur 3 zijn de aantallen padden 
weergegeven, die in de afgelopen drie 
jaar - 1975, 1976, 1977 - aan de voor
jaarsmigratie hebben deelgenomen. 
Daaruit blijkt duidelijk, dat bet aantal 
padden dat aan de voorjaarsmigratie 
deelneemt, ten opzichte van 1975 met 
bijna 60% is toegenomen. Dit is als 
volgt te verklaren: Het aantal padden, 
dat uiteindelijk levend op Koningshof 
terugkeert na tweemaal de Duinlustweg 
te hebben overgestoken - de eerste maal 
in bet voorjaar tijdens de voorjaarsmi
gratie en de tweede maal na de voort
planting in de zomer - is in 1975 groter 
dan in 1974, toen er nog geen afraste
ring was geplaatst. Het aantal padden 
- bet betreft de geslachtsrijpe, volwas
sen individuen - dat bet· jaar daarop, 
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ui 

N aantal mannelijke individuen. 
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1976, aan de voorjaarsmigratie deel
neemt, is door bet grotere aantal overle
vende padden van 1975 dan ook groter 
dan bet aantal voorjaarstrekkers uit 
1975. Dezelfde redenatie gaat op voor 
bet jaar 1977, en de verwachting voor 
1978 is een nog groter aantal voorjaars
trekkers. 
Maar er is sprake van een effect op 
langere termijn: Doordat het aantal vol
wassen, geslachtsrijpe padden dat de 
voortplantingsplaatsen op Elswout weet 
te bereiken in bet jaar 1975, toen voor 
de eerste maal de afrastering werd ge
plaatst, groter is dan in 1974, zal bet 
voortplantings-potentieel in 1975 - de 
hoeveelheid afgezette eieren - groter zijn 
dan in 1974. Er zullen ook meer juve
nielen terugkeren op Koningshof, ener
zijds door bet grotere eieraantal, ander
zijds doordat bet grotere aantal juvenie
len, dat terugtrekt naar Koningshof, op 
de Elswoutzijde wordt opgevangen in de 
emmers. Dit laatste effect - bet grotere 
aantal juvenielen - zal pas zichtbaar 
worden in bet jaar dat deze juvenielen 
voor de eerste maal naar de voortplan
tingsplaatsen trekken. Dit is afhankelijk 
van bet tijdstip waarop de juvenielen 
geslachtsrijp worden. Als we nu kijken 
naar de juvenielen van 1975 dan kunnen 
we in bet voorjaar van 1978 een groter 
aantal mannelijke voorjaarstrekkers ver
wachten omdat dan de juvenielen van 
1975 gedeeltelijk voor de eerste maal 
naar de voortplantingsplaatsen in bet 
water van Elswout trekken. De rest van 
de mannelijke juvenielen uit 1975 komt 
in bet voorjaar van 1979 voor de eerste 
maal bij de paringsplaatsen. Van de 
vrouwelijke juvenielen uit 1975 kunnen 
we de eerste verwachten op de parings
plaatsen in bet water op Elswout in bet 
voorjaar van 1979, daar de vrouwelijke 
padden een jaar later geslachtsrijp wor
den (H e u s s e ·r 1968, S m i t h 1951). 
We verwachten dan ook in bet voorjaar 
van 1978 een sterkere toename van bet 
aantal mannelijke voorjaarstrekkers en 
in bet voorjaar van 1979 een sterkere 
toename van bet aantal mannelijke en 
vrouwelijke voorjaarstrekkers. Dit moet 
in de vangsten in de emmers op Ko
ningshof tot uitdrukking komen. 



Fig. 6. 
Ecn wijfjc 
Uufo bufo op 
wcg naar de 
paringsplaats 
op Elswoul. 
Foto: 
Winkler. 

Fig. 7. 
Aantallcn 
vrouwclijkc 
paddcn en hun 
Iengle. 
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Er moet nogmaals gewezen worden op 
het feit , dat we het aileen hebben over 
dat gedeelte van de populatie KE dat 
zijn winterkwartier op Koningshof heeft. 
H et s tuk terrein op Elswout , gelegen 
tussen de Duinlustweg en de parings
plaatsen in de sloot (zie figuur 1), is een 
uitstekend biotoop voor padden. Hier 
bevindt zich waarschijnlijk de rest van 
de populatie KE. die hier haar winter
kwartier heeft. Om nu het juiste aantal 
padden van de gehele populatie KE, te 
weten te komen, is het van het grootste 
belang om tangs de sloot met de pa
ringsplaatsen een hekwerk te plaatsen, 
zodat aan de hand van d e vangsten aan 
de slootrand en de vangsten in de em-
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mers op Ko ningshof iets te zeggcn valt 
over de gehelc populatie KE, en de ver
deling van de padden over het terrcin, 
namclijk wclk gedeelte op Ko ningshof 
en .welk gedeelte op Elswout verblijft. 

SUMMARY 
Since 1975 measures have been taken 
a long a road in Overveen (near Haar
lem ) to protect the toad (Bufo bufo L.) 
when crossing the road in spr ing and 
summer during migratio n : a 600 m 
fence a long both s ides of the road com
bined with pitfalls. The pitfalls were 
emptied daily ; th~ toads were counted, 
measured , weighed, and sexed. During 
spring migration of 1977 568 toads 
(388<jl <jl a nd 180 o o) crossed the road. 
The results have been discussed in rela
tion to the weatherconditions. The re
sults o f 1975 and 1976 have been com
pared with the result s of 1977. 
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N ogmaals Gonatodes ceciliae 

Over de status van Gonatodes ceciliae 
voor wat betreft bet voorkomen op Tri
nidad, is nog niets vastgelegd. 

Zoals gebruikelijk neigt de taxonomische 
literatuur ertoe bet beeld te vertroebe
len terwijl geografische gebieden worden 
verward. Ik ben bezig te proberen hierin 
klaarheid te brengen, samen met Dr. E. 
E. W i l l i a m s van bet Mus. of Comp. 
Zool. Harvard, en de situatie ziet er nu 
zo uit: (ik citeer uit een brief van Dr. 
W iII i am s van 12 september 1977): 

BOEKBESPREKING: 

P. Y. BERRY, 1975: 'The Amphibian 
Fauna of the Peninsular Malaysia'. 

Over bet dierenleven van Maleisie, een 
tropiscb land in Zuidoost-Azie, dat gro
tendeels met regenwouden bedekt is en 
doorsneden wordt door bergketens, wer
dcm tot dusver nog weinig boeken ge
publiceerd. Yooral de soortenrijke her
petofauna kreeg weinig belangstelling. 
In het Engels-talige boekje van Berry 
is voor bet eerst getracht de ruim 80 
soorten amfibieen van het scbiereiland 
Malakka bij elkaar te brengen. 
De schrijfster houdt zich ruim 15 jaar 
met amfibieen uit dit deel van de wereld 
bezig en was voorbeen verbonden aan 
de 'University of Malaya'. Het boekje 
is vooral bedoel om het determineren te 
vergemakkelijken. De determinatietabel
len van families en soorten omvatten 
daartoe 13 biz. van deze publikatie, ter
wijl daamaast nog 12 biz. met vele te
keningen van karakteristieken zijn op
genomen. De rest van het boekje is ge
vuld met soortbescbrijvingen; de ver-

Gonatodes ocellallls komt aileen voor op 
Tobago en vermoedelijk op Klein Toba
go. U n d e r w o o d refereert aan ma
teriaal van Trinidad als G. ocel/atus en 
het materi~al van het V cnezolaanse 
schiereiland Paria werd beschouwd als 
bieraan gelijk. Maar hij had het bij hct 
verkeerde eind: bet materiaal van Trini
dad, evenals al bet materiaal van Paria 
dat ik beb gezien is G. cecillae D o n o -
so-Barr o s (ondanks dat P e t e r s en 
D o n o s o - B a r r o s in hun hoek bet 
tegendeel beweren). 

strekte informatie is beknopt. Bij elke 
soort zijn synonymic en literatuurlijstjes 
opgenomen, doch deze zijn bij lange 
na niet compleet. 
De foto's (niet aile soorten zijn afge
beeld) zijn doorgaans van mindere kwa
liteit en Iaten dikwijls geconserveerde 
dieren zien. Sommige foto's zijn uitge
sproken slecht en dienen kennelijk ai
leen als bladvulling. Van elke soort is 
een korte beschrijving van uiterlijke ken
merken opgenomen, alsmede een kleur
bescbrijving; bovendien wordt in een 
enkele regel aandacht geschonken aan 
verspreiding en biotoop. De kleurbe
schrijvingen hebben dikwijls betrekking 
op geconserveerde exemplaren, wat ove
rigens in de tekst wei wordt aangegeven. 
De prijs, welke voor bet boekje ge
vraagd wordt, lijkt mii niet in overeen
stemming met bet geleverde. Wei moet 
gezcgd worden, dat bij de vermelde prijs 
de verzendkosten per zeepost zijn inbe
grepen. De publikatie kan recbtstreeks 
bij de uitgever besteld worden. 

A. J. Zwinenberg 


