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INLEIDING 
In zuidwest Den Haag ligt een deel van 
de Duinlaan vlak tangs de voet van de 
binnenduinen. Aan de landzijde van deze 
weg Ioopt een sloot, waarachter we een 
merendeels vochtig terrein vinden. De 
sloten in dit gebied zijn sinds jaar en dag 
de plaatsen waar de gewone pad (Bufo 
bufo L.) in het voorjaar de eieren komt 
afzetten. 
Na het afzetten van de eieren gaan de 
padden weer het duingebied in, daarbij 
gedwongen de langs de sloot liggende 
weg voor de tweede maal over te steken 
om het duingebied te kunnen bereiken. 
Uit mededelingen is de indruk ontstaan 

dat het aantal padden, dat in de vijftiger 
jaren over deze weg trok, vee! groter was 
dan de aantallen die de laatste jaren wer
den waargenomen. Ieder jaar weer werd 
gekonstateerd dat een toenemend aan tal 
dieren tijdens het ovcrsteken van de wcg 
werd doodgereden. 
De eerstc mededelingen over doodgere
den padden kwamen van 1. A. N ij -
k a m p te Den Haag die in zijn vas
te rubrick in een van de Haagse dagbla
den regelmatig aandacht schonk aan dit 
probleem. Hij suggereerde daarbij her
haaldclijk dat het mogelijk moest zijn het 
betrcffende weggedeelte in de avonduren 
voor het verkeer af te slu iten. Van ver
schillende zijden kwamen adhesiebetui
gingen en dit alles leidde er uiteindclijk 
toe, dat hct Gemeentebcstuur van Den 
Haag in januari 1976 het besluit nam om 
het weggcdeelte van ongeveer 15 maart 
tot 15 april tussen 's avonds 6 uur en de 
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volgende morgen 6 uur voor a lle ve rkee r 
af te sluite n. 
Deze beslissi.ng kon genomen worden 
omdat aan dit weggedeelte geen huizen 
liggen. De besturen van twee voetbalver
enigingen, die langs de weg hun terrei
nen hebben liggen, bleken geen bezwaar 
te hebben tegen een tijdelijk minder goe
de bereikbaarheid van de terreinen. 
Na overleg tussen diverse gemeentelijke 
diensten werd als proef voor de afzetting 
gebruik gemaakt van houten afzettings
hekken met verlichting zoals die vaak 
worden gebruikt als weggedeelten zijn 
opengebroken. 
In het eerste jaar bleek al gauw da t 
kwaadwillende automobi listen de afzet
ting negeerden door deze hekken opzij te 
schuiven. Vanaf het tweede jaar werd 
daarom gebruik gemaakt van metalen 
slagbomen die met een slot vergrendeld 
worden. Door middcl van schijnwerpers, 
die gekoppeld zijn aan de openbare 
straatverlichting, werd een goede zicht
baa rheid bereikt. De afsluiting en de 
omleK!ingsroute werden tijdig met bor
den aangegeven . 
De betrokken gemeentelijke diensten 
zouden echter gewaarschuwd moeten 

worden dat de afsluiting tot stand moest 
worden gebrach t. De studiegroep nam 
deze signaalfunctie op zich. 
Er deed zich hier tevens een mogelijkheid 
voor door het doen van waarnemingen 
het effekt van de afzetting te bezien. Mo
gelijk zou da t een positieve bijdrage kun
nen Jeveren aan het ncmen van maatre
gelen ter bescherming van die rsoorten 
elders in het land. 

ONDERZOEKGEBIED 
Het in de inleiding genoemde deel van 
de Duinlaan, gelegen tussen het voorma
lig Milvakamp e n de Muurbloemweg, 
beslaat een Ie ngle van 500 m. Het noor
dclijke gedeelte is over cen Jengte van 
90 m met gewone klinkers belegd, het 
zuidelijk gedeelte over een afstand van 
50 m. Het tussenligge nde deel van ca 
360 m lengte is geasfalteerd. 

BIOLOG IE VAN DE PAD 
In het vroege voorjaar ontstaat bij de 
padden, middels een prikke l (interne sti
mulus) vanuit de hypofyse, een tijdelijke 
overgevoeligheid van de geslachtsklieren 
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voor prikkels van buitenaf (externe sti
muli) zoals o.a. temperatuur en vochtig
heid. 
Zijn de klimatologische omstandigheden 
van dien aard dat zij binnen het kader 
van de geschetste overgevoeligheid val
len, dan zal de pad dusdanig geprikkeld 
worden dat hij de winterrustplaats ver
Jaat en aan de migratie begint, met als 
doel een sloot of plas te bereiken, waar 
tot voortplanting kan worden gekomen. 
In dit stadium is al sprake van paarvor
ming (amplexus). 
Zijn de omstandigheden nog niet opti
maal, of is de tijd nog niet rijp, dan ont
staat er een zogenaamde intentionele 
handeling. De padden komen hierbij wei 
uit hun winterrustplaats en begeven zich 
ook op weg naar het voor d·e voortplan
ting bestemde water, maar graven zich in 
de nabijheid hiervan weer in. Zijn de sti
muli eenmaal voldoende, dan gaan de 
padden bet water in, waarna een soort 
omschakelingsperiode van een aantal da
gen volgt. Tijdens deze omschakelings
periode komt het tot verdere paarvor
ming, doch er worden nog geen eieren 
afgezet. Is deze 'Umstimmung' (H e u s
s e r 1968) voltooid, dus zijn aile reflexen 

op bet leggen van eieren en bet bevruch
ten daarvan ingesteld, dan worden vrij 
spoedig de lange eiersnoeren in het wa
ter afgezet. De eindhandeling, d.w.z. het 
terugkeren van de pad uit de sloot naar 
het duingebied, wordt door de ~~ inge
zet. Bij de cJ cJ bestaat de neiging nog 
wat Ianger in de sloot te blijven dralen. 
De klemreflex van deze achterblijvende 
cJ cJ neemt echter wei duidelijk in be
tekenis af. 

DOEL VAN HET ONDERZOEK 
Doe! van het onderzoek is een indruk te 
krijgen van het effekt dat de wegafzet
ting heeft op de grootte van de padden
populatie. Dit betekent dat de grootte 
van de populatie zo nauwkeurig moge
lijk moet worden vastgesteld. Een inte
ressant gegeven zal zijn hoe de populatie 
is opgebouwd, zowel wat betreft de ver
houding cJ cJ - ~~ (seksratio) a ls wat 
betreft de Jeeftijden. 
Om te bezien of er betere technische op
lossingen mogelijk zijn, werd Ievens be
keken hoe de trekwegen van de padden 
door het onderzoekgebied liepen. 
Tot slot kan gesteld worden dat, indien 
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bet begin van de trek in dit gebied voor~ 
spelbaar zou blijken te zijn, de tijdroven
de signaalfunctie kan vervallen. 

VRAAGSTELLING 
Indien bet verkeer de enige niet-natuur
lijke factor zou zijn die ingrijp~ in de 
paddenpopulatie ter plaatse, dan al zal 
dit tot gevolg hebben dat de populatie, 
zonder beschermende maatregelen, ach
teruit zal gaan. 
Br bestaat echter een mogelijkheid dat 
deze achteruitgang fangs natuurlijke weg 
wordt gekompenseerd, zodat een groter 
aantal jonge dieren volwassen kan wor
den. Is de situatie aan bet verkeer aan
gepast, dan zal in de jaren na bet afzet
ten van de weg de populatie groeien, tot
dat een zeker evenwicht is bereikt. 
De verwachting is echter, dat de invloed 
van bet verkeer niet te kompenseren is, 
en dat de populatie snel dunner wordt. 
Berst in 1979 kan een duidelijke groei van 
bet aantal aan de voortplantingsmigratie 
deelnemende padden worden verwacht, 
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omdat dan de in 1976 geboren padden 
geslachtsrijp zijn en aan de trek kunnen 
deelnemen. 
Het is bekend dat lang niet aile geslachts
rijpe dieren, door welke oorzaak dan ook, 
ieder jaar aan de trek deelnemen. Het 
absolute aantal trekkende padden maakt 
daarom geen eenduidige konklusie ten 
aanzien van de grootte van de populatie 
mogelijk. In dat geval kan de opbouw 
naar leeftijd en geslacht wellicht bet trek
ken van konklusies vereenvoudigen. 
Voor bet vaststellen van de leeftijd. van 
een pad dienen de botten van bet dier 
onderzocht te worden. Het hiervoor 
noodzakelijke afknippen van teenkoot
jes was voor de studiegroep tot op heden, 
in bet kader van dit onderzoek, een on
aanvaardbare methode. 
Ben veldkenmerk voor bet bepalen van 
de juiste leeftijd is niet voorhanden. Ben 
goede indikatie omtrent de leeftijd kan 
wellicht verkregen worden uit bet ge
wicht en de Iengte. 
Verwacht mag worden dat de opbouw 
naar gewicht en lengte per geslacht vrij-
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flguur 2 

Rolotlovo oantollen Bufo bufo (Linn6 1758) 
por woornemlngstljd 

waornemlngstljd 

1976 
1977 
1978 

wei onafhankelijk is van het absolute 
aantal trekkende dieren in een bepaald 
jaar. Wellicht zal in 1979 en latere jaren 
een signifikante verschuiving naar lagere 
gewichten en kleinere lengten worden 
gekonstateerd. Wij verwachten dus, dat 
vanaf 1979, meer kleinere padden aan de 
trek zullen deelnemen, indien de in 1976 
begonnen beschermingsmaatregelen in
derdaad effekt hebben. 
Wanneer onderzocht wordt of alterna
tieve maatregelen ter bescherming kun
nen worden toegepast, is bet van belang 
om vast te stellen of de padden als ge
volg van de terreingesteldheid bepaalde 
trekwegen volgen of dat ze gespreid 
trekken. 
Van elke waargenomen pad dient hiertoe 
de oversteekplaats te worden genoteerd. 
Bovendien zou de tijd moeten worden 
vastgelegd om te kunnen bezien of er 
verband bestaat tussen bet tijdstip van 
aantreffen en de vindplaats. 
Uit de literatuur is bekend, dat de weers
gesteldheid (temperatuur en vochtigheid) 
een grote invloed kan hebben op de trek 
van padden. Wanneer wordt onderzocht 
of bet inzetten van de trek voorspelbaar 
is, is bet van belang, om op een vaste 

plaats in bet onderzoekgebied bet ver
loop van temperatuur en vochtigheid 
vast te leggen. 

METHODE VAN ONDERZOEK 
Het afgesloten gedeelte van de Duinlaan 
is door palen van de openbare verlichting 
verdeeld in 20 trajekten van ongeveer 
25 m. Deze palen dragen een numme
ring van 7 t/m 26. Voor de plaatsbe
paling van elke waargenomen pad werd 
van deze nummering gebruik gemaakt 
door bij elke waarneming het trajekt aan 
te geven met. het Iaagste nummer van de 
twee het trajekt begrenzende palen. 
De aanvangstijd van de waarnemingen 
lag tussen 18.00 en 18.30 uur. Het beein
digen van de waarnemingen was geheel 
afhankelijk van de trekaktiviteiten. Van
uit een in trajekt 14 geplaatste waarne
mingspost werd de route voortdurend, 
gelijktijdig in noordelijke zowel als in 
zuidelijke richting, door meerdere waar
nemers gelopen. 
Bij bet vaststellen van bet geslacht werd 
gebruik gemaakt van enkele veldken
merken: 
Het c! heeft tijdens de paartijd zwarte, 
eeltachtige knobbeltjes aan de binnen
zijde van de eerste drie vingers. 
Het cf heeft zwaardere voorpoten. 
Het cf is duidelijk kleiner en slanker dan 
bet~· 
Het cf roept, wanneer hij op een bepaal-
de manier wordt vastgepakt. 
Voor het bepalen van de lengte werd ge
bruik gemaakt van een schuifmaat. On
der de Iengle wordt verstaan de afstand 
tussen neus en stuit. Tijdens bet meten 
werd de rug van de pad door middel van 
een Iichte druk met de duim gestrekt ge
houden. Het gewicht werd vastgesteld 
met behulp van een Mettler bovenweger. 
De meteorologische waarnemingen wer
den in de nabijheid van de waarnemings
post verricht. De hygrometer en de ther
mometer werden op ca 1 m hoven de 
grond opgehangen. Voor bet meten van 
de temperatuur direkt hoven de grond 
werd een thermometer op een vaste plaats 
tussen bet gras gelegd. Ook de tempera
tuur van bet slootwater werd regelmatig 
bepaald. 
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Absolute aantallen Bufo bufo (Linn~ 1758) over de gehele waarnemlngsperlode 
per trajekt 
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Van elke waargenomen pad werden op 
een speciaal formulier gegevens vastge
legd, te weten tijd (per interval van 30 
minuten), trajektnummer, geslacht, am
plexus en bijzonderheden. Van een aan
tal a-selekt verzamelde exemplaren (ca 
600/0 van de waargenomen exemplaren) 
werd tevens genoteerd: tijd (per interval 
van 30 minuten), geslacht, gewicht in 
grammen en lengte in mm. 

Verder werd een formulier gebruikt 
waarop de klimatologische gesteldheid 
werd vastgelegd: tijd (per interval van 
30 minuten), temperatuur in °C. direkt 
hoven de grond, op 1 m hc.ogte en van 
het slootwater, relatieve vochtigheid in 
Ofo, neerslag, windkracht, windrichting, 
weersgesteldheid en maanstand. Op alle 
formulieren werden bovendien de datum 
en de naam van de waarnemers vermeld. 

RESULT A TEN 

a. migratie-aktiviteit en tijdsduur 

Het begin van de migratie-aktiviteit lag 
van 18.15-19.15 uur om vervolgens tus
sen 18.45 en 19.45 uur zeer snel tot een 
hoogtepunt te komen. De grootste akti
viteit zette in de regel door tot ca 20.30 
uur. Hierna bleef de migratie nog enige 
tijd, zij het veer minder intensief, voort
durend oni meestal ca 23.00 uur geheel 
op te houden. Een regenbui later op de 
avond (1977) resulteerde in een opleving 
van de aktiviteit en een voortzetting tot 
een later tijdstip. 
In fig. 2 zijn de relatieve aantallen waar
genomen padden uitgezet tegen de tijd 
per interval van 30 minuten. 
Het verschil in tijdstip van de hoogste 
aktiviteit (te weten 19.00 uur op 9 maart 
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flguur 4a 

Absolute aantallen Bufo bufo ¢Linn6 175e) 
gehele route In 1976 
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Absolute oontollen a.fo bufo (Linn6 1758) gehele 
route In 1977 
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1977 en 19.45 uur rond 30 maart 1976 
en 30 maart 1978) is geheel verklaarbaar 
door het verschuiven van het tijdstip van 
zonsondergang. Tevens kan gekonklu
deerd worden dat het tijdstip van hoogste 
aktiviteit ligt op 30 minuten na zons
ondergang. 

b. aantal waargenomen padden 

Langs de route werden de volgende aan
tallen genoteerd: 

d ~ totaal amplexus 
1976 484 194 678 54 
1977 769 541 1310 111 
1978 538 370 908 95 

De vermelde amplexus-aantallen zijn 
reeds verwerkt in de cijfers genoemd 
onder d, ~ en totaal. 
In fig. 3 zijn per trajekt de absolute aan
tallen over de gehele waamemingsperio
de in de drie onderzoekjaren uitgezet. 
De grootste frequentie-dichtheid werd in 
1976 bereikt in de trajekten 8 t/m 18, 
met een toespitsing in de trajekten 10 
t/m 15. Voor 1977 zijn dit respektievelijk 
de trajekten 9 t/m 18 en 11 t/m 16 en 
voor 1978 respektievelijk de trajekten 10 
t/m 18 en 12 t/m 16. 
De frequentie-dichtheid in deze trajek
ten is waarschijnlijk bewerkstelligd door
dat de westelijke zijde van de trajekten 
10 t/m 19 grotendeels is begrensd door 
betrekkelijk dichtbegroeid duinterrein. 
Verondersteld mag worden dat dit gebied 
relatief meer mogelijkheden geeft dan 
een meer kale en open zandvlakte. 
Aan de oostzijde van de trajekten 11 t/m 
16 loopt een sloot, waarvan mag worden 
aangenomen dat deze tevens koersbepa
lend werkt. 
Het enigszins opschuiven van de aktivi
teit in 1976 in trajekt 8 via trajekt 9 in 
1977 naar trajekt 10 in 1978, hangt mo
gelijk samen met de in de loop van 1976 
in gang gezette bouw van een school, 
oostelijk van de trajekten 7 t/m 9. 
Een hogere aktiviteit in de trajekten 25 
en 26 is wellicht toe te schrijven aan de 
ligging van een sloot even buiten trajekt 
26. 
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De figuren Iaten zien dat er een positieve 
korrelatie hestaat tussen de migratie-ak
tiviteit en de temperatuur. Op een enkele 
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c. relatie tussen aktiviteit en weersge
steldheid 

In de figuren 4a, 4h en 4c zijn de aantal
len padden per jaar en per waarnemings
avond uitgezet tegen de gemiddelde rela
tieve luchtvochtigheid en de gemiddelde 
temperatuur direkt hoven de grond van 
die waarnemingsavond. 
Daar verondersteld mag worden dat de 
temperatuur direkt hoven de grond als 
prik:kel van huitenaf (externe stimulus) 
voor de padden bet meest essentieel zal 
zijn, is van deze temperatuur gehruik ge
maakt. Tevens is aangegeven of er op de 
waarnemingsavond of in de tijd er aan 
voorafgaande (dus overdag) sprake is ge
weest van neerslag. 

eerste pad eerste pad 
jaar op de weg in de sloot 
1976 27/3 1/4 
1977 25/2 7/3 
1978 28/2 25/3 

De data waarop door de padden ver
schillende aktiviteiten worden ontplooid 
of hei:Hndigd hlijken, door toedoen :van 
onder andere de weersomstandigheden, 
van jaar tot jaar te verschillen. 

d. seksratio 

Uit de waargenomen aantallen padden 
kunnen de in de figuren Sa, Sh en 5c ge
visualiseerde seksratio's worden here
kend. 
De gevonden cijfers Iaten zien dat de 
d d aanvankelijk in de meerderheid 
zijn. N aarmate de migratie vordert neemt 
het aantal ~~ verhoudingsgewijs toe, 
om aan het eind van de migratie-periode 
(1977 en 1978) zelfs de overhand te ne
men. Uit deze cijfers kan worden gekon
kludeerd, dat de d d eerder aan de 
voortplantingsmigratie heginnen dan de 
~ ~. Een ondersteuning voor deze kon
klusie is te vinden in de toeneming van 
de aantallen amplexussen naarmate de 
migratie vordert (zie fig. 6a, 6h en 6c). 

e. relatie tussen geslacht en Iengle 

Uit fig. 7a hlijkt dat voor de drie onder
zoekjaren hij de d d de klasse met een 
lengte van 57-58 mm bet hoogst gefre
quenteerd is en derhalve als de modale 
klasse (de klasse met de meeste waame
mingen) kan worden aangemerkt. Om 
tot een cijfer te komen dat een groter 

datum 
grootste eerste eerste 
aktiviteit eieren terugtrek 

2/4 4/4 9/4 
9/3 12/3 16/3 

28/3 27/3 31/3 
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aantal dieren omvat (ca 850/o), kunnen 
de klassen 53-64 mm worden samenge
voegd. De gewogen gemiddelden van 
deze samengetrokken klassen blijven bin
nen de modale klassen vallen. 
Uit fig. 7b blijkt dat de modale klasse 
voor de drie onderzoekjaren ligt tussen 
67 en 70 mm, waarbij een cijfer dat een 
groter aantal dieren omvat (ca 850/o} ge
vonden kan worden tussen 61 en 76 mm. 
Hier blijven eveneens de gewogen gemid
delden van de samengetrokken klassen 
binnen de modale klassen vallen. Uit bet 
verkregen cijfermateriaal kan gekonklu
deerd worden, dat in 1976 de~~ gemid
deld 12 mm Ianger waren dan de cJ cJ. 
In 1977 was dit 10 mm en in 1978 11 mm. 

f. relatie tussen geslacbt en gewicbt 

Uit fig. 8a blijkt dat voor de drie onder
zoekjaren de modale klassen bij de cJ cJ 
liggen tussen 16 en 19 gram, waarbij een 
cijfer dat een groter aantal dieren omvat 
(ca 950/o) gevonden kan worden tussen 
10 en 27 gram. 
Uit fig. 8b is voor de drie onderzoekjaren 
de modale klasse bij de ~ ~ te vinden 
tussen 31 en 36 gram. Om tot een cijfer 
te komen dat een groter aantal dieren 
omvat (ca 850/o), kunnen de klassen 25-
44 gram worden samengevoegd. 
Zowel bij de cJ cJ als bij de ~~ blijft bij 
de samentrekking van de klassen de mo
daliteit dominant. 
Een vergelijking tussen bet verkregen 
cijfermateriaal laat zien dat in 1976 de 
~ ~ gemiddeld 14 gram zwaarder waren 
dan de cfcf. Voor 1977 en 1978 was dit 
15 gram. 
Gen~raliserend kan er dus worden ge
steld dat bet ~ gemiddeld 11 mm Ianger 
en 15 gram zwaarder is dan bet cf . 

SLOTOPMERKINGEN 
Uit de resultaten van andere onderzoe
ken is bet effekt van bet verkeer op een 
paddenpopulatie voldoende bekend. Ter 
illustratie van dit effekt kan bet volgende 
voorval dienen. 
Op 5 april 1976 negeerde een automobi
list op bet boogtepunt van de trek van 
die avond de afzetting en reed ± 400 m 
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over de Duinlaan. Daarbij werden 7 pad
den doodgereden. Het totaal aantal trek
kende padden dat op die avond werd 
waargenomen bedtoeg 70, waaruit volgt 
dat een auto bier 100/o doodde. Uit bet 
bovenstaande voorval blijkt dat er maar 
weinig behoeft te gebeuren om een po
pulatie geheel uit te roeien. 
Op bet niet afgesloten gedeelte van de 
Duinlaan werden regelmatig doodgere
den padden aangetroffen, ondanks dat 
ieder half uur de op dat moment trek
kende padden van de rijbaan werden ver
wijderd. Op dit deel van de Duinlaan 
werd waargenomen, dat de padden vaak 
langs de trottoirbanden liepen. De eerste 
indruk was dat de dieren niet tegen deze 
verhoging op konden komen om hun 
aanvankelijke trekroute te vervolgen. Uit 
verdere waarnemingen is echter geble
ken, dat hoofdzakelijk ·de amplexussen 
hiertoe niet of nauwelijks in staat zijn. 
Deze amplexussen werden dus gedwon
gen om langs de trottoirband te blijven 
lopen, op zoek naar een mogelijkheid de 
barriere te nemen. De kans is dan groot 
dat deze amplexussen in de rioolputten. 
die in de trottoirband zijn opgenomen, 
terecht komen. Bij bet openen van deze 
rioolputten werden inderdaad 6f am
plexussen 6f gelijke aantallen cJ cJ en 
S?S? aangetroffen. Naast deze dieren wer
den in de putten ook enkele kleine water
salamanders (Triturus vulgaris) en bruine 
kikkers (Rana temporaria) gevonden. 
De rugstreeppad (Bufo calamita) kwam 
bier vroeger ook voor, maar is bier nu 
niet meer aangetroffen. 
In 1977 werd de studiegroep gevraagd te 
adviseren bij bet nemen van maatregelen 
ter bescherming van trekkende padden 
die de nabij gelegen Laan van Poot kruis
ten. De situatie daar !s te gekompliceerd 
om tot afsluiting ·of plaatsing van trek
geleiders ewer te gaan. Geadviseerd werd 
de rioolputten niet af te sluiten (waartoe 
men aanvankelijk geneigd was) en dage
lijks de padden te verwijderen en los te 
Iaten in de nabij zijnde sloot. Een aantal 
buurtbewoners heeft zich belast met bet 
van de rijbaan verwijderen van zoveel 
mogelijk dieren. 
Gebleken is dat bet publiek zich in bet 
algemeen zeer positief opstelde ten aan-



aantal 
ln. .. 
22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

2 ....... ......... 

flguur 7a. 

Relatleve aantallen Bufo bufo (Linn6 1758) 

I 

I 
I 

I 

__ {······ 

__ 1976 

--- 1977 
•......... 1978 

0 ~~-~~-~~--~~--~~--~~~~~~==~ 
45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67' 69 71 73 

aantal 
In ft 

24 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

/ 
I 

I 
I 

I 
I 

--....~.~ .... -···· 
55 57 59 

Iengle In mm. 

zien van dit soort maatregelen. Door de 
pers werd eveneens ruime aandacht aan 
bet gebeuren besteed. 
Tijdens een waarnemingsperiode werd 
gekonstateerd dat de sloten in bet gebied 
van flap werden ontdaan. Het bleek dat 
zich hiertussen nog veel paddedril be
vend. De beherende instantie werd toen 
gevraagd en bereid gevonden de werk
zaamheden op te schorten. 
Het was de studiegroep onmogelijk later 
in bet jaar aandacht te besteden aan de 
gemetamorfoseerde padjes. Onherroepe-

flguur 7b, 

Relatlcve aantollen Bufo bufo (Linn6 175,8) 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

/ 
I 

61 63 65 

-1976 
1977 

...... -. 1978 

67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 
Iengie In mm. 

lijk zal een aantal van deze jonge dieren 
bij bet oversteken van de Duinlaan (die 
dan niet afgesloten is) doodgereden wor
den. De studiegroep is zich wei bewust 
van bet feit dat bet effekt op de popula
tie van een doodgereden jonge pad gerin
ger is dan dat van een doodgereden wijfje 
dat eieren moet gaan afzetten. 

Een woord van dank aan de Gemeente 
Den Haag, die heeft besloten tot afslui
ting van de Duinlaan tijdens de voort
plantingsmigratie van de gewone pad is 
zeker op zijn plaats. Die dank gaat ook 
naar de diverse Diensten als Gemeente
plantsoenen en Gemeentewerken en de 
Gemeentepolitie die gezamenlijk verant
woordelijk waren voor de uitvoering van 
de maatregelen. 
Het Ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk was bereid de le
den van de studiegroep ten bate van bet 
onderzoek een ontheffing te verlenen op 
de verbodsbepaling van bet Besluit Be
schermde Inheemse Diersoorten van de 
Natuurbeschermingswet. 

SUMMARY 
In March and April 1976, 1977 and 1978, 
the Duinlaan in The Hague was closed 
for traffic during the evening and the 
night in order to protect migrating toads 
(Bujo bufo). The authors study the effect 
of this protection measure on the toad 
population. To this end the protected area 
was searched systematically. Tem
perature and air humidity were meas
ured. The toads were counted, measured, 
weighed and indexed. A positive correla
tion was found between temperature and 
migration activity. Air humidity seemed 
to be of secondary importance. Males 
start migrating earlier than the females. 
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Relatleve aantallen Bufo bufo (Linn6 1758) 

Traffic in a population of Bufo bufo L. 
Oecologia 13: biz. 93-95. 
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G. MATZ & M. VANDERHAEGE, 
1978 1977. Thieme's terrariumgids. 
Handboek der Herpetologie voor natuur
vrienden en terrariumhouders. Techniek
Am/ibieen-Reptielen. 

Heeft de N ederlandse terrariumhouder 
bet sinds W e r n e r 's ,Het Kamerterra
rium" (1948) en A I even's ,Wat houd 
ik in bet terrarium" (1959) zonder oor
spronkelijk in bet Nederlands geschreven 
terrariumboeken moeten doen, in 1978 
verschenen er plotseling kort na elkaar 
twee N ederlandstalige boeken op de 
markt. In bet begin van bet jaar de oor
spronkelijke in bet Nederlands geschre
ven en reeds besproken ,Gids voor bet 
Terrarium" (zie Lac~rta 36 (9): 151), in 
oktober 1978 (niet 1977 zoals in bet hoek 
vermeld) de bier besproken uit bet Frans 
vertaalde gids. De eerste indruk van de 
gids is uitstekend: hij is uitgevoerd in een 
handzaam formaat, voorzien van een ge
slaagde harde omslag, de opgenomen 
kleuren- en zwartwit foto's zijn van goede 
kwaliteit en ook de typografie maakt een 
verzorgde indruk. Bij nadere beschou
wing echter blijkt er nogal bet een en 
ander op de inhoud aan te merken te 
zijn. Allereerst is daar bet feit dat bet 
bier een vertaling betreft van een Frans 
hoek. Iedereen die iets meer afweet van 
de terrariumhouderij weet dat juist in 
Frankrijk (en in Amerika en Engeland) 
de terrariumhouderij nog maar in de 
kinderschoenen staat en dat de bakermat 
van de moderne terrariumhouderij juist 
ligt in Duitsland, bet Duits sprekende 
deel van Zwitserland en in Nederland. 
Dit gebrek aan kennis en ervaring blijkt 
dan ook duidelijk uit bet eerste deel van 
de gids waarin de ,tecbniek" behandeld 
wordt in totaal 19 pagina's (op een totaal 
van 278 pagina's tekst). Bij de bouw van 
terraria gaat men nog uit van principes 
die in Nederland en Duitsland al zeker 
10 jaar geleden verlaten zijn. Adviezen 
om een terrarium te maken van horre
gaas i.p.v. glas omdat dat laatste mate
riaal door de pootjes van de boomkikkcrs 
,vies" zou worden mogen we als niet ter 
zake dienend ter zijde schuiven. Over sili
conenkit is in Frankrijk kennelijk nog 

niets bekend, in ieder geval niet bij de 
auteurs die aileen allerlei constructieme
thoden geven voor bet vervaardigen van 
terraria van hoekijzer of van bout. De 
hoofdstukken over milieufactoren en na
tuurlijke biotopen zijn zeer oppervlakkig, 
waarbij o.a. opvalt dat over bet Mediter
rane biotoop, dat voor veel terrarium
dieren zeer belangrijk is, in bet geheel 
niet gesproken wordt. De in de hoofd
stukken voeding en ziekten opgenomen 
tabellen Iijken mij in de praktijk goed 
bruikbaar. Het deel van de tekst dat zich 
met de dieren zelf bezig houdt maakt 
een iets betere indruk dan bet eerste deel, 
alhoewel ook dit deel niet vlekkeloos is. 
Zo is b.v. Dendrobates trivittatus niet 
fraai rood zoals beweerd wordt, maar 
zwart met groene, gele of oranje strepen. 
Ook is Phyllobates bicolor niet ,zwart 
met geel getekend" maar rood met zwart. 
Met Gastrotheca marsupiata wordt G. 
riobambae bedoeld. Salamanders breken 
geen bladeren af maar vouwen ze om de 
eieren been, de larven van boomkikkers 
die zich in een tussen bladeren gemaakt 
schuimnest ontwikkelen vallen niet op de 
grond maar in bet water waarboven deze 
nesten zich bevinden. De aanwijzingen 
hoe men bepaalde dieren moet houden 
maken op sommige plaatsen een betrouw
bare indruk en berusten dan kennelijk 
op eigen ervaringen van de auteurs, op 
andere plaatsen zijn ze wei zeer summier 
en zijn daar waarschijnlijk op de gis in
gevuld. Ik moet hierbij zeggen dat bet 
me toeschijnt dat men door deze aan
w.ijzingen op te volgen zijn dieren niet 
aan onnodige risico's blootstelt. Ook in 
dit gedeelte veroorzaken zinsneden als 
,heeft een goed ingericht terrarium no
dig en ·veel zon en warmte" een onbe
haaglijk gevoel. 
Ook moet me bier van bet hart dat de 
tekeningen van Europese salamanders 
van slechte kwaliteit zijn, terwijl juist van 
die dieren vele goede foto's beschikbaar 
zijn. De hagedis op plaat 31a is niet de 
parelhagedis Lacerta lepida, maar de 
ruinehagedis Podarcis sicula. Plaat 40 is 
ondersteboven afgedrukt. De index bleek 
niet compleet te zijn, verschillende in de 
tekst gebruikte namen b.v. Dendrobates 
trivittatus, D. auratus) ontbreken erin. 
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Oat dit hoek wei erg op Franse toestan
den is gehaseerd mogc o.a. hlijken uit de 
samenstelling van de lijsten van hehandel
de soorten, waarvan er vele niet of hijna 
niet in Nederland verkrijghaar zijn, ·ter
wijl daarentegen juist zeer populaire soor
ten als Dendtobates auratus, Phyllobates 
lugubris en Colostethus trinitatis in bet 
geheel niet hehandeld worden. 
Verder wil ik bier nog opmerken dat in 
de tekst vele auteurs genoemd worden 
i.v.m. waarnemingen in bet terrarium, 
maar ze zijn niet in de literatuurlijst op
genomen. 
Na aldus de inhoud van bet hoek he
sproken te hehhen wil ik bier nog even 
ingaan op de vertaling. Het spijt rile te 
moeten zeggen dat die van slechte kwali
teit is, de vertaler heheerst bet Neder
lands niet, heeft kennelijk niet veel ver
stand van Frans en werd hij bet vertalen 
niet gehinderd door enige kennis van 
reptielen en amfihieen. De tekst zit vol 
gallicismen en stukken letterlijke, en 
daardoor vaak foute, vertalingen. Het 
meest storende is echter wei dat de ver.:. 
taler geen enkele moeite gedaan heeft de 
zaak aan te passen voor Nederland. Oat 
hlijkt al onmiddellijk uit de Iiteratuurlijst 
waarin een aantal Duitse titels staat van 
hoeken die oorspronkelijk in bet Neder
lands geschreven werden (A I even) of 
uit bet Engels of Duits in bet Nederlands 
vertaald werden (Carr, Cochran, 
K a s t I e, S c h m i d t & I n g e r). Ken
nelijk is de literatuurlijst zo uit bet oor
spronkelijke hoek overgenomen. Andere 
storende punten zijn dat nergens gewag 
gemaakt wordt van de in Nederland in 
Werking zijnde wetten die hetrekking 
hehhen op reptielen en amfihieen, nl. bet 
hesluit inheemse dieren en de Wet Be
dreigde Uitheemse Diersoorten. In bet 
hoofdstuk over gifslangen worden aileen 

BOEKBESPREKING 

H. WERMUTH en K. FUCHS: 
Bestimmen von Krokodilen und ihrer 
Hiiute. 

maar een tweetal adressen in Frankrijk 
en Duitsland genoemd, maar bet adres 
van Hoechst in Amsterdam (Posthus 284, 
Burgerhartstraat 25, Amsterdam, tel. 
020-5889111) wordt niet vermeld. Als de 
vertaler enigszins op de hoogte was ge
weest van de recente Nederlandse litera
tuur op bet gehied van reptielen en am
fihieen dan zou hij zich voor wat de Ne
derlandse namen hetreft hebhen kunnen 
houden aan die in Grzimek's Leven der 
dieren. 
De nu door hem verzonnen Nederlandse 
namen veroorzaken aileen maar ver
warring. Niemand zal vermoeden dat 
met de ,zweepstaarthagedis" Uromastyx 
acanthinurus hedoeld wordt, een soort 
die sinds jaar en dag de Nederlandse 
naam "doornstaartagame" heeft. Zo zijn er 
nog vele andere gevallen op te noemen. 
Het is jammer dat de uitgever zich voor 
de vertaling niet heeft verzekerd van de 
medewerking van iemand die op terra
riumgehied deskundig is. 
Na voorgaande nogal negatief uitgevallen 
recensie zou ik terrariumhouders. tocb 
willen aanraden de gids aan te scbaffen, 
maar hem met de nodige reserve te raad
plegen. Vooral bet deel dat de dieren 
en hun verzorging behandelt lijkt, on
danks de genoemde gehreken, hruikhaar. 
Ik zou echter wei willen aanraden 
,Thieme's terrariumgids" alleen te 6e
hruiken in comhinatie met de ,Gids voor 
bet terrarium" van Van Me e u wen en 
L i I g e. In deze laatste gids wordt veel 
uitgebreider en degelijker ingegaan op de 
technische aspecten van de terrariumhou
derij waarhij vooral ook de fysiscbe 
factoren diepgaand hesproken worden. 

Dr M. S. Hoogmoed, 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 
Leiden. · 

In 1973 kwamen in Washington (U.S.A.) 
een aantal zoologen en deskundigen op 
ander gehied bijeen, die een lijst opstel
den van diersoorten die in bun voortbe
staan hedreigd werden. Zij vonden terecbt 
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dat de handel daarin teruggeschroefd 
moest worden, zoniet geheel verboden. 
Deze zgn. ,Washington-Convention", die 
in 1975 in werking trad, is intussen door 
ruim 40 regeringen geratificeerd, wat be
tekent dat deze Ianden de handel in op de 
lijst vermelde dieren middels een strin
gent stelsel van in- en uitvoervergunnin
gen aan banden hebben gelegd. In een 
aantal gevallen is de handel geheel ver
boden. Duitsland is een van de Ianden 
die de overeenkomst ratificeerde (in 
1976). Het onderhavige boekje is hiervan 
een uitvloeisel, want onze oosterburen 
hebben bijzonder goed begrepen dat bet 
instellen van dergelijke bepalingen aileen 
maar zin heeft als er ook een effektieve 
controle op naleving plaatsheeft. Een 
goede grenscontrole is wat de Washing
ton-conventie betreft vooral een vereiste, 
want handel in de op de tijst vermelde 
diersoorten is nog mogelijk. 
Aile krokodilten, alligators en kaaimans 
zijn in de lijst opgenomen. Om het de Duitse 
grensautoriteiten mogelijk te maken vast 
te stellen of bet ingevoerde dier (6f ge
prepareerde huid 6f daaruit vervaardigd 
produkt) inderdaad dezelfde soort is als 
op de bijbehorende papieren vermeld 
staat, is dit boekje - in opdracht van 
de overheid - samengesteld. Het is im
mers mogelijk, dat op de verzendlijst de 
naam prijkt van een minder bedreigde 
soort, terwijl bet in werketijkheid een 
veel zetdzamere soort (met grotere han
delswaar) betreft, waarin juist geen han
del meer gedreven mag worden. Het 
boekje is dus in de eerste plaats bedoeld 
voor douanebeambten e.d., doch iedere 
ge'interesseerde in krokodilachtigen zal 
er z'n voordeel van hebben. Bij bet lezen 
van bet boekje rees bij mij wet de vraag 
of douanemensen, die waarschijnlijk geen 
van allen reptielendeskundigen zullen 
zijn, aan de hand van deze publikatie in 
staat zullen zijn te constateren om welke 
soort of ondersoort bet gaat, indien de 
papieren niet blijken te kloppen. Voor 
een deskundige zat dat al niet eenvoudig 
zijn, zeker niet als bet een gedeelte van 
een krokodillehuid betreft. 

Het boekje geeft eerst enige informatie 
over de systematische indeting van de 

krokodilten en de verspreiding van de 
3 families over de aarde. Daarna worden 
in een aantal bladzijden kop- en andere 
lichaamskenmerken van de diverse groe
pen uiteengezet, waarbij in bet bijzonder 
de buikhuid onder de loep genomen 
wordt. 
Het boekje bevat 3 zeer uitgebreide 
determinatie-tabellen, waardoor bet mo
gelijk moet zijn zowel de familie, als bet 
geslacht, de soort en de ondersoort te 
bepalen. De tabellen zijn bijzonder des
kundig opgezet en maken dat bet een 
zeer waardevolle publikatie geworden is. 
In ruim 40 blz. worden vervoJgens aile 
soorten en ondersoorten apart behan
deld. Van veel soorten zijn 2 tamelijk 
duidelijkekoptekeningen (van bovenen van 
opzij) opgenomen, alsmede verspreidings
kaartjes. Naast wetenschappelijke soort
en ondersoortnamen, wordt ook de meest 
gangbare populaire naam vermeld, als
mede de naam ( 6f namen) waarmede de 
diersoort in de handel en in de volks
mond wordt aangeduid. Bij de Ganges
gaviaal staan b.v. 17 van dergelijke na
men vermeld. Ongetwijfeld behoeft deze 
naamtijst nog uitbreiding, doch wat de 
auteurs reeds thans bijeen hebben weten 
te brengen, verdient aile lof. Men heeft 
dergelijke namen onder meer opgenomen, 
omdat op handelspapieren dikwijls an
dere dan de officitHe namen schijnen te 
prijken. De literatuurtijst is bijzonder 
kort. Grensautoriteiten zullen hiervoor 
ook wet niet zo'n belangstelling hebben, 
wat voor de auteurs de beweegreden ge
weest zal zijn de tijst kort te houden. 
Tenslotte bevat bet boekje een register 
van 10 biz., waarin aile engelse, franse, 
handels- en wetenschappelijke namen 
nogeens in alfabetische volgorde gezet 
zijn, alsmede de vele populaire namen. 
Zoals reeds gezegd, is bet boekje vooral 
bestemd voor grenscontrole-aktiviteiten. 
Zij die iets willen -weten over de levens
verrichtingen, bet biotoop enz. van de 
Crocodylia zullen daarvoor andere publi
katies moeten raadplegen. Wit men ech
ter determineren of om andere redenen 
diepgaand op uitertijke Iichaamskenmer
ken ingaan, dan kan bet onderhavige 
boekje zonder meer aanbevolen worden. 

A. J. Zwinenberg 


