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Kalkstofwisseling en lithophagie 
bij terrariumdieren 
lngezonden juli 1978 
lnhoudsoverzicht: inleiding - lithophagie en 
geophagie - de bijschildklieren, tetanic - vi
tamine D - vitamine D bij nachthagedissen, 
de vervcll ing - ultimobranchiale lichaampjes 
- de paravertebrale kalkzakjes - bet endo
lymphc-apparaa t bij gecko's en leguaanach
tigen - de terrarium-praktijk - experiment -
ka lk als bodemvulling - samcnvatting - sum
mary - litcratuur. 

INLEIDI NG 
Oat reptielen en amfibieen voor opbouw 
en onderhoud van hun skelet kalk nodig 
hebben is algemeen aanvaard. Over de 
wijzc waarop onze dieren dit mineraal tot 
zich nemen bestaan echter misvattingen. 
Grote hagedis-achtigen, krokodillen en 
de meeste slangen kunnen voldoende 
kalk betrekken uit hun vooral uit gewer
velden bestaande prooidieren. Herbivore 
reptielen krijgen mogelijk wat kalk bin
nen door het eten van sommige planten. 
Insecten evenwel, hoofdvoedsel van de 
meeste kleine amfibieen en reptielen, be
vatten weinig of geen kalk. Voor terra
riumbewoners die u itsluitend insecten 
krijgen gepresenteerd, kan dit problcmen 
gcven. Kleine huisjesslakken en schaal
dieren zouden een aanvull ing kunnen be
tekenen voor hun kalkhuishouding, maar 
deze worden in het terrarium vaak ver
smaad en evenmin blijkt uit maagonder
zoek aan b ijvoorbeeld gecko's, dat zulk 
nuttig voedsel in de natuurlijke biotoop 
regelmatig word t gesavoureerd (volgens 
L o v e r i d g e, 1947). 

LITHOPHAG IE EN GEOPHAGIE 
Nu is van vele terrariumdieren bekend, 
dat zc zich bezondigen aan lithophagie, 
het inslikken van steentjes. Zelfs zijn er 
reptielen die regelmatig, hoewel mond
jesmaat, wat bodemgrond naar binnen 
werken (geophagie). De veronderstelling 
ligt voor de hand dat zulk gedrag, net 
als bij voge ls, dee! uitmaakt van het nor
male voedingspatroon. De steentjes zou
den kunnen d ienen als maalstenen om 
het chitine-pantser van binnengekomen 

voedselbrokken te doorbreken (snellere in-
werking van spijsverteringssappen) . Het 
inslikken van aarde zou bovendien inva
sie van een tijdelijke darmflora kunnen 
impliceren (S o k o I, 1971). 
Tot de reptielen die het slikken van 
steentjes tot hun gewoonten rekenen be
horen leguaan-achtigen, gecko's en schild
padden. Ook heb ik een drachtig wijfje 
van Clwmaeleo fischeri gekend dat veel
vuldig kon worden betrapt bij het op 
kameleonne-manier wegvangen van klei 
ne bodempart ikelt jes. Vee! van zulke ter
loopse hapjes bestaan ui t kalkachtig ma
te riaal en het is wet zeker, dat lithopha
gie bij sommige hagedissen in dienst staat 
van de kalkstofwisseling. Gecko's bij
voorbeeld zoeken juist helder gekleurde, 
kalkhoudende brokjes uit. Een in dit op
zicht a lhaast klassiek voorbeeld is de er
varing van Lacerta-lid V a n d e n A k
k e r, wiens vrij in de kamer gehuisvest 
Phelsuma madagascariensis wijfje zich 
eens luidruchtig aan een witbeklede pu-



Fig. 1 
Situering van de 
bijschildklieren 
of parathy
reoiden (Pt) en 
UB-lichaampjes 
(UB) bij een 
reptiel. 
Th: Schildklier; 
Tr: Luchtpijp; 
Os: Mondholte. 
Tekening: V a n 
Eijsden 
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naise vergreep. Genoemde terrariumhou
der was slim genoeg om de punaise te 
Iaten zitten en de gecko in het vervolg 
tevreden te stellen met wat scherfjes kip
pe-eischaal, als het dier zich weer van 
het celluloid probeerde meester te maken. 
Calciumcarbonaat (CaC03) komt op veel 
plaatsen voor in gesedimenteerde lagen 
en is meestal afkomstig van in water op
geloste kalkskeletjes, vooral van forami
niferen. Het zand in kustgebieden is vaak 
rijk aan kalk door schelpengruis, terwijl 
ook het vrij hoge kalkgehalte van zeewa
ter een bijdrage Ievert. Rivierzand daar
entegen bevat doorgaans weinig kalk 
(kiezelsteentjes bestaan uit kwarts, Si02). 
Het- percentage kalk in kleigronden is 
meestal niet zo hoog, zandsteen bevat 
meer van dat mineraal en een grondmon
ster (akkergrond) van het eiland Formen
tera bleek al voor 9% (droog gewicht) 
uit koolzure kalk te bestaan (verder enig 
fosfor, ijzer en keukenzout). Een voor
beeld van een uitgesproken kalkarm mi
lieu is natuurlijk een laagveenmoeras. Ei
genlijk zou men kunnen verwachten dat 
een dergelijke, ook nog tamelijk voedsel
arme biotoop per definitie weinig dieren 
als huisjesslakken en kleine gewervelden 
herbergt. 
In elk geval staat vast, dat gecko's altijd 
\toorkomen op plaatsen waar veel kalk 
te vinden is (kalksteenformaties, mense
lijke woningen). P a s t e u r (1971) ver
meldt een overigens niet nader aange
duid onderzoek van M e a d naar de kalk
stofwisseling bij Lygodactylus conraui, 
een kleine daggecko die zich graag op
houdt in de buurt van beenderhopen bij 
slachthuizen in Accra. Een voorbeeld 
buiten de gecko-we reid: het voorkomen 
van de indische doornstaarthagedis is 
duidelijk te relateren aan de aanwezig
heid van kalkgrind en kalkhoudende 
grond (I n d r a K u m a r S h a r m a, 
1977). 

DE BIJSCHILDKLIEREN, TETANIE 
De stofwiseling van kalk (Ca) en nauw 
daarmee samenhangend van fosfor (P), 
wordt bij vertebraten geregeld door een 
stelsel van gespeciatiseerde weefselstruc
turen, in gecompliceerdheid te vergelij-

ken met de vet- en suikerstofwisseling. 
Belangrijke bij dit proces betrokken or
ganen zijn de bijschildklieren {parathy
reoiden), kleine gepaarde,- aan weerszij
den in de halsstreek gelegen endocriene 
kliertjes, afgeleid van rudimentaire 
kieuwzakken en bij aile gewervelden 
voorkomend, behalve bij vissen. 
De bijschildklieren scheiden een 
hormoon af, dat via het in het bloed aan
wezige fosfor (fosfaat) ook het daarmee 
gecorreleerde bloedserum-calcium bein
vloedt. Ziekelijk verminderde werking 
van deze onaanzienlijke orgaantjes bij
voorbeeld doet het fosfor-gehalte van het 
bloed stijgen en het calcium daten. Cal
cium-ionen hebben een buffer-werking 
bij de overdracht van zenuwprikkels. 
Verlaging van het normale calcium-se
rum niveau heeft dan ook tot gevolg een 
verhoogde prikkelbaarheid van het ze
nuwstelsel. Zodat onwillekeurige spiersa
mentrekkingen kunnen optreden, in min
der ernstige gevallen beperkt tot trillin
gen van gelaatsspieren en extremiteiten 
(het laatste is ook bij reptielen goed waar 
te nemen). Verdere dating van de calci
um bloedspiegel kan leiden tot levensbe
dreigende krampen en zelfs spontane 
sluiting van de stemspleet. Deze ver
schijnselen worden aangeduid met de 
term tetanie. U kunt ze tegemoet zien bij 
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Fig. 2 
Diplodactylus 
vittatus, een 
australische 
dip1odacty1ine 
gecko. 
Foto: Van 
E ij s den. 
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reptielen, mogelijk ook bij amfibieen, met 
Ca-tekorten in het dieet (bij zoetwater
schildpadden echter zijn grote schomme
lingen van het Ca serum niveau normaal, 
C 1 ark, 1971, p. 121). Hoe het hele ge
heimzinnigc systeem precies in elkaar 
steekt is voorlopig niet duidelijk, zeker 
niet waar het terrariumdieren betreft. 
Een hoog gehalte aan fosfor van het op
genomen vocdsel in combinatie met een 
lage calcium-opname kan weer worden 
gevolgd door (secundaire) verhoging van 
de calcium bloedspiegel. Spierv1ees bijv., 
vaak voorgezet aan schildpadden en grote 
hagedissen, bevat zecr veel fosfor en bij
zonder weinig kalk. Een en ander resul
teert in verhoogde aktiviteit van de bij
schildklieren, waardoor tenslotte ka1k aan 
het skelet wordt onttrokken en de ex
treem verhoogde Ca bloedspiegel afzet
ting van kalk in nieren en andere orga
nen veroorzaakt. Toediening van vitami
ne 03, zonder gelijktijdige toevoer van 
(koolzure) kalk, werkt in zulke gevallen 
aileen maar verergerend (volgens W a I
I a c h, 1970, 1971). Om de optimale ver
houding Ca: P=2: 1 te bereiken, wordt 
aanbevolen per 100 gram voedsel 400-
900 mgr. calciumcarbonaat toe te voe
gen (Co I l i n s, 1971). 

VITAMINE D 
Vitamine D bevordert, zoals bekend, op
name van kalk en fosfor via de darm-

wand en werkt tevens in op de afzetting 
van ka lkzouten in het bot. Het ontstaat 
(Da) door UV-bestraling van 7-dehydro
cholesterol, aanwezig in de huid van 
dicrlijke organismen en is o.a. te vinden 
in eigeel. Een ander vitamine, D2 wordt 
gevonden in plantaardige organismen zo
a ls gist en cveneens gevormd onder in
vloed van UV-licht. Tekortcn aan vita
mine D Ieiden tot het ziektebeeld , be
kcnd onder de naam rachitis: ruggegraat
deformatie en andere misvormingen van 
het skclet , zoals het naar buiten omklap
pen van de onderkaak bij gecko's. Onder 
natuurlijke omstandigheden wordt het in 
de huid aanwezige vitamine D waar
schijnlijk via een ingewikkeld samenspel 
van nieren en lever gemobilisecrd wan
neer dat nodig is. Het spreekt vanzelf 
dat dosering van dit vitamine aan terra
riumdieren met beleid moet geschieden. 
Overdosering, mogelijk ook een teveel aan 
UV -Iicht, zou aanleiding kunnen geven 
tot verkalking van spierweefsel of zelfs 
vitale organen. Men houde zich aan een 
veilige dosering van ca 10 I. E. per kg 
Iichaamsgewicht per dag (Z w a r t, pers. 
mededeling). 

YITAMINE D BIJ NACHTHAGEDIS
SEN, DE VERVELLING 
Ook nachtdieren zoals de meeste gecko's 
kunnen het niet stellen zonder vitamine 
D. Hun nachtelijke levenswijze roept ech-



Fig. 3 
Het endolymphe 
systeem met de 
paravertebrale 
kalkzakjes bij 
een pas gemeta
morfoscerde 
Rana temporaria 
(naar W h i t e-
s i d e). Ok: oor
kapsel; Gs: spi
nale zenuwen; 
Se: saccus en
dolymphaticus; 
Sp: paravene
brale kalkzakjes. 
Tekening: V a n 
E ij s d e n 
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ter de vraag op, hoe deze reptielen hun 
noodzakelijk kwantum bekomen. Welis
waar Iaten vee! geckosoorten zich ook 
overdag zien om zich korte of langere 
tijd te koesteren in de stralen van de zon 
en van sommige nachtgecko-soorten zijn 
populaties bekend die zich volledig als 
dagdieren gedragen, maar het gros van 
het gecko-volk voert overdag een verbor
gen bestaan. Mogclijk is bij zulke dieren 
de gevoeligheid voor vitamine D groter 
dan bij dagdieren, zodat ze met minder 
toekunnen. 
B u s t a r d (1965) mcrkte op, dat de 
meeste gecko's geregcld vervellen en de 
afgeworpen huid in zijn geheel of gedeel
telijk opeten. Hij vcrmoedde dat de die
reo zo een extra hoeveelheid vitamine D 
in de spijsverteringskringloop brengen. 
Dit lijkt essenticel, a ls we bedenken dat 
de vervelling samcnhangt met verhoogde 
aktiviteit van de schildklier (groeihor
moon). 
Van enkele in Australie voorkomende 
soorten van de Diplodactylinae een 
onderfamilie van 'primiticve' gekko
niden vond B u s t a r d cchter vaak de 
afgeworpen huidjes. Toevallig zijn dit 
gecko's die vrijwel nooit zonnen, in het 
terrarium met zecr weinig vitamine D 
toekunnen en, als uitzondcring op de re
gcl bij gecko's, eieren met zwak-verkalk
te, perkament-achtige schaal leggen. Dit 
laatste zien we overigens ook bij 
een andere gecko-subfamilie, de 
Eublepharinae (Ooglidgccko's). Uit mijn 
eigen waarnemingen moge echter blijken, 
dat !eden van beide groepen, resp. Euble
pharinae (Coleonyx variegatus, Hemithe
conyx caudicinct11s, E11blepharus macula
rills} en Diplodactylinae (Oed11ra lesueu
rii, Diplndactyllls vi1tat11s) althans in het 
terrarium de afgeworpen huidjes veeleer 
opeten dan versmaden. Evenzo doen dat 
trouwens uitgesprokcn daggecko's van de 
geslachten Phels11ma en Lygodactylus. 

UL TIMOBRANCHIALE LICHAAM
PJES 
Vissen bezitten waarschijnlijk geen werk
zame bijschi ldklieren. Wet vindt men bij 
deze dieren kleine endrocriene kliertjes 
die vermoedelijk zijdelings of rechtstreeks 

bij de kalkspiegel-regulatie zijn betrok
ken. Dit zijn de ultimobranchiale li
chaampjes, evenals de bijschildklieren af
geleid van kieuwzakken en in gewijzigde 
vorm aanwezig bij aile andere gewer
velden. Meestal zijn ze kleiner dan 
1 mm en vaak aileen aan de linker
zijde van het lichaam ontwikkeld. Het 
klierprodukt van de UB-Iichaampjes, cal
citonine, is bij zoogdieren mogelijk werk
zaam bij de vorming van been. De UB
lichaampjes bij reptielen zijn nog weinig 
onderzocht. Ze lijken vooral werkzaam 
bij jonge dieren. Bij kikkers en padden 
ontwikkelen ze hun grootste aktiviteit 
juist tijdens en na de metamorphose. 
Aquatiele vertebraten, vooral de in zout 
water levende vormen, zijn verzekerd van 
ruim beschikbare kalkzouten in het om
ringcnd milieu. Vee! amfibieen en vooral 
hun larven zijn echter aangewezen op 
kalkarme regenpoelen. In het eerste geval 
dreigt excessieve toevoer, in het tweede 
tekort aan kalkzouten. Een orgaan dat 
in het bloed aanwezige kalk doet neer
slaan in kalk-depots, kan in beide geval
len een uitkomst betekenen, Er zijn aan
wijzingen dat de UB-lichaampjes, in sa
menwerking met hypophyse en vitaminen 
(0 en C) die taak vervullen, niet aileen 
bij aquatiele vormen, maar ook bij land
vertebraten. 



Fig.: 4 
Het endolymphe
systeem bij een 
gecko-wijfje 
(Gehyra muti
lata). Ok: Oor
kapsel; De: Duc
tus endolym
phaticus; Po: 
schedelnaad; Sp: 
sterk gezwollen 
en met kalkvocht 
gevulde postcra
niale kalkzakjes 
Mogelijke uitlo
pers van de 
schedelholte 
konden niet 
worden getra
ceerd. 
Tekening: V a n 
E ij s den 
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DE PARAVERTEBRALE KALK
ZAKJES 
Bij kikkers heeft bet endolymphe-appa
raat, een voortzetting van bet vliezig 
labyrinth van bet binnenoor, zicb ont
wikkeld tot een uitgebreid, met kalk-ach
tig vocht gevuld systeem dat de hersenen 
schier omsluit (volgens W h it e s i d e, 
1922). Uitlopers van dit endolymphe-ap
paraat dringen diep in de wervelkolom 
binnen en bij Rana vindt men zelfs ge
paarde uitstulpingen welke de tussen de 
wervels uittredende zenuwen voor een 
deel omsluiten. Ook in deze zgn. para
vertebrate zakjes wordt veel koolzure 
kalk opgepot. Deze dient o.a. voor de op
bouw van bet post-metamorphe skelet. 
Volwassen kikkers behouden deze zakjes, 
maar bij aquatiele vormen, zoals X eno
pus worden ze na de metamorphose niet 
niet meer aangetroffen. Gelijktijdig zien 
we bier ook de UB-lichaampjes verdwij
nen. Misschien is bij volgroeide aquatiele 
amfibieen de kalkhuishouding gemakke
lijker te regelen dan bij op bet land le
vende verwanten, b.v. door opname van 
kalkzouten uit bet water via huid en 
mond, of beschikken zij over een geheel 
ander regulatie-systeem. Tocb bleek ook 
Xenopus laevis bij uitsluitend vlees
voeding tetanische krampen te vertonen 
welke na toediening van Gistocal ver
dwenen. (Zwart). 
Bombina en Discoglossus, eveneens sterk 

aan water gebonden ("primitieve") kikker
achtigen, schijnen de paravertebrale kalk
zakjes te missen en zelfs de spinate uit
lopers van bet endolymphe-apparaat zijn 
bier ontbrekend of gedegenereerd. Sala
manders missen weer aileen de zakjes. 

HET ENDOLYMPHE-APPARAAT BIJ 
GECKO'S EN LEGUAAN-ACHTIGEN 
Aile gewervelde dieren bezitten in een of 
andere vorm een endolymphe-apparaat, 
dat vooral in bet embryonate stadium is 
gevuld met een melkwitte, aan de Iucht 
verbardende oplossing van calcium-car
bonaat. Het epdolymphe-apparaat bestaat 
in bet algemeen uit een in bet binnenoor 
ontspringend nauw buisje (ductus endo
lymphaticus) dat uitmondt in een zak
vormige verwijding, de endolymphe zak. 

Po 

~~------OK 
-+--+----Se 

Soms staan rechter en linker endolymphe 
zak met elkaar in verbinding eft vormen 
zo een gesloten systeem. Meestal vindt 
bet gehele apparaat plaats binnen de 
schedelholte, maar bij sommige leguaan
achtigen (b.v. Anolis) en gecko's is bet 
endolymphe-systeem sterk uitgebreid met 
buiten de schedel aan weerszijden in de 
nekstreek gelegen zak-vormige uitstul
pingen die soms, op hun beurt ver
takkingen terugzenden naar bet basa
le gedeelte van de schedelholte, tot in de 
oogholten toe. Het hele systeem is in 
meerdere of mindere mate gevuld met de 
al genoemde kalk-houdende vloeistof. 
De in de nek gelegen kalk-zakjes zijn 
vooral bij drachtige gecko-wijfjes uitwen
dig goed te zien. De funktie van deze, 
met de paravertebrale kalk-zakjes con
vergent gedachte strukturen is niet geheel 
duidelijk. Ooit werden ze gezien als aan 
gecko-wijfjes voorbehouden broedbuidels 
om de nog niet volgroeide eieren tijdelijk 
in op te bergen. Het eigenlijke, binnen de 
schedel gelegen endolymphe-apparaat 
werd in meer serieuze kringen meestal 
opgevat als drukvat of geleidings-systeem 
voor geluidstrillingen, maar reeds C a r
s us (1841) meende dat bet ging om een 
'kalk-depot. wordt vervolgd 
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Boekbespreking 

Paul Heinrich Stettler, 1978. Handbuch der 
Terrarienkunde. Terrarientypen, Tiere, 
Pflanzen, Futter. Biz. 1-228, fig. 1-142 (de 
meeste in kleur). - Kosmos Handbuch, 
Francksche Verlagshandlung, Stuttgart, 
Prijs DM. 34,-

Het laatste jaar is de terrariumliefhebber 
verrast door een ware strortvloed van 
terrariumboeken, van Nederlandse (La
certa 36 (9) : 151), Franse (Lacerta 37 
(6) : 102) en nu ook Zwitserse oorsprong. 
Het bier besproken boek is het resultaat 
van samenwerking tussen P. H. S t e t t-
1 e r en A. v. d. N i e u w e n h u i z e n, 
heiden geen onbekenden in de terrarium
wereld. De eerste als auteur van talrijke 
artikelen op terrariumgebied in Duitse en 
Zwitserse aquarium en/of terrarium-tijd
schriften, de laatste vooral als goed foto
graaf van vissen, maar last but not Iaest, 
ook van reptielen en amfibieen. Samen
werking van deze twee deskundigen kon 
haast niets anders opleveren dan een 
goed produkt. Dat is dan ook precies het 
geval met het voor mij liggende bock, 
dat in twee delen te scheiden is. 
Het eerste deel behandclt de faktoren 
waarmee men bij de vcrzorging van tcr
rariumdieren te maken krijgt. Het twcede 
deel (bijna twee keer zo lang als het 
eerste) behandelt, gcografisch gerang
schikt, een aantal soorten waarbij korte 
aanwijzingcn voor het houden daarvan 
in gevangenschap gegeven worden. 
Het terrarium-technische deel behandelt 
klimaatfaktoren, voeding, verzorging van 
terrariumdieren (waaronder ook de bouw 
van terraria valt), de verwerving van die
reo en besluit met een speciaal hoofdstuk 
over het houden van giftige dieren (mijns 
inziens voor partikulieren uit den boze). 
Op een niet al te technisch ingesteld per
soon als uw recensent maakt het een 
doorwrochte en bruikbare indruk, met 
aanwijzingen die tamelijk gemakkelijk op 
te volgen zijn. Veel aandacht wordt be
steed aan een zo goed mogelijk inpassen 
van terraria in de woning en te ooordelen 
naar de foto op biz. 71 is dat de auteur 
uitstekend gelukt. Er wordt nadrukkelijk 
op gewezen dat planten van groot belang 
zijn bij bet esthetisch inrichten van terra-

ria en voor hun verzorging worden vele · 
handige aanwijzingen gegeven. Zo was 
voor mij het feit dat epifyten gewoon 
op de ondergrond vastgclijmd kunnen 
worden geheel nieuw. De argumenten 
die S t e t t 1 e r aanvoert om als epify
ten-stam aan een uit kurkschors-stukken 
gebouwde stam de voorkeur te geven ho
ven een dode, echte tak zijn juist en ver
dienen algemene bekendheid. Terecht 
wordt veel nadruk gelegd op de rol van 
(veel) Iicht en van een goede luchtver
versing. Aan de verantwoording die de 
terrariumhouder op zich neemt door die
reo aan te schaffen en te gaan vcrzorgen 
en aan het feit dat hij daarbij met be
paalde wetten te maken krijgt, wordt niet 
voorbij gegaan. Ondanks de kennelijk 
kritische instelling van S t e t t 1 e r op 
het punt van de handel in wilde dieren 
en planten, bekommert hij zich daar in 
praktijk kennelijk niet zo om, gezicn het 
feit dat hij een uitgebreid hoofdstuk wijdt 
aan de herpetofauna van Australie zon
der daarbij te vermelden dat export van 
aile soorten Australische repticlen en am
fibieen verboden is en dat aile in West
Europa te koop aangeboden dieren (voor 
zover geen nakweek) stammen uit illegale 
transacties. Het ernstigst vindt ik wei dat 
hij in dit hoofdstuk onder te verzorgen 

dicrsoorten Pseudemydura umbrina noemt, 
zonder daarbij te vermelden dat dit een 
soort is met een zcer klein verspreidings
gcbied, die valt onder de Washington 
Conventie en in het Red Data Book als 
ernstig bedreigd wordt aangemerkt. Hier
mee ben ik eigenlijk al terecht gekomen 
in het tweede gedeelte van het boek dat 
geheel geografisch ingedeeld is. Hierin 
wordt een zestal grote gebieden: Austra
lie, ZO. Azie, Palaearctis, Afrika, N. A
merika, M. en Z. Amerika) onderschei
dcn die ieder weer in een aantal !cleinere 
gebieden zijn verdeeld. Per gebied wor
den vegetatie- en klimaatkaartjes, verge
zeld van een korte omschrijving, gegeven, 
daarna volgen lijsten van plant- en dier
soorten uit het betrokken gebied. De 
kritiek die ik op dit boek heb richt zich 
voornamelijk op dit tweede gedeelte. De 
manier waarop met behulp van 18 teken
tjes en letters de verzorging van verschil
lende soorten gecodeerd is, is op z'n 
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minst niet al te overzichtelijk. De lijsten 
van planten bevatten geen andere infor
matie dan een veelheid aan soortnamen 
en op mij maken ze dan ook de indruk 
boodschappenlijstjes te zijn. Hetzelfde 
geldt voor de lijsten met namen van die
reo, alhoewel daar bij een groot aantal 
soorten nadere informatie wordt verstrekt 
over verzorging in gevangenschap, Ieven 
in de natuur en gedrag. Bij relatief veel 
soorten echter is niet meer informatie op
genomen dan bet verspreidingsgebied. Bij 
weer andere soorten worden aileen naam, 
grootte en verspreiding gegeven, terwijl 
van relatief weinig soorten aileen de 
naam gegeven wordt. Bovendien wordt 
dezelfde informatie voor een soort soms 
op verschillende pagina's herhaald. Door 
deze opbouw maakt dit gedeelte een on
evenwichtige indruk. Men vraagt zich af 
wat bet nut van een dergelijke lijst is die 
men ook zelf aan de hand van allerlei 
gemakkelijk toegankelijke literatuur kan 
samenstellen. Op verschillende plaatsen 
wordt onjuiste informatie verschaft: 
Enyalius catenatus (biz. 188) komt niet 
in Suriname voor; Borhrops sch/egeli 
(blz. 177, 190) komt niet in 0. Venezuela 
voor, evenmin in Rancho Grande, hij be
reikt slechts bet uiterste westen van Ve
nezuela; Anolis prmctatus (biz. 188) 
wordt niet 45 + 95 mm lang, maar kan 
84 + 199 mm bereiken; A. chrpo/epis 
blz. 173) is geen boombewoner, maar 
een bodemdier; A. roquet aeneus (biz. 
17 5) is niet in Suriname ingevoerd; de op 
foto .118 afgebeelde kikker is niet Aga
lyclmis saltat.or (verticale pupil), maar 
Hyla rufioculis (horizontale pupil); de op 
foto 82 afgebeelde hagedissen zijn geen 
ruinehagedissen: het bovenste dier is Po
darcis pityusensis, het onderste waarschijn
lijk ook; Riopa rufescens (biz. 136) komt 
in bet Australische gebied voor, echter 
niet in Afrika. De nomenclatuur is niet 
overal up to date: de juiste naam van 
Gastrotheca marsupia/is is G. riobambae; 
Pseudemys in plaats van Chrysemys; La
certa in plaats van Podarcis; Litoria als 
subgenus van Hyla in plaats van genus. 
Het feit dat bij aile wetenschappelijke 
namen de auteurs vermeld zijn lijkt mij 
voor een hoek op terrariumgebied over
dreven. Het is een foutenbron bij uitstek, 

hetgeen bijvoorbeeld blijkt op blz. 182 
waar als auteur van Dendrobates leh
manni recensent wordt genoemd. Dat is 
te veel eer, de soort werd pas in 1976 
door M y e r s en D a 1 y beschreven. 
De auteur van Atheris chloroechis (blz. 
136 is niet S c h 1 e g e 1, 1855, maar 
P e 1, 1851, terwijl de juiste soortnaam 
chlorechis is. 
Het pleidooi van de auteur dat een ge
heel volgens geografische principes inge
richt terrarium een veel natuurlijker in
druk maakt dan een terrarium waarin 
planten en dieren uit verschillende gebie
den zitten kan i,k geheel onderschrijven. 
Echter mag niet uit het oog verloren 
worden dat terraria op ecologische basis 
ook geheel en al verantwoord, alhoewel 
minder natuurlijk, zijn. 
Een van de laatste hoofdstukken is een 
unicum, daarin worden namelijk namen 
en adressen gegeven van de leveranciers 
van bouwmaterialen, elektrische apara
tuur, planten en voederdieren. Een zeer 
bruikbaar hoofdstuk, alhoewel het voor 
Nederlanders wei eens moeilijk zal blij
ken te zijn de genoemde technische pro
dukten van de desbetreffende (buiten
landse) leverancier te betrekken. Niette
min een zeer lofwaardig initiatief. 
De foto's, die grotendeels van A. v. d. 
N i e u w e n h u i z e n afkomstig zijn, 
zijn aile van uitstekende kwaliteit. Daar
om is bet ten zeerste te betreuren dat bij 
de uiteindelijke vormgeving de lay-out 
mensen kennelijk een belangrijke stem 
in het kapittel hadden, zodat nu een aan
tal foto's "mismaakt" is doordat ze over 
twee bladzijden zijn afgedrukt, zonder 
dat daar vanwege het formaat een nood
zaak voor bestond. Ik kan me voorstellen 
dat de betrokken fotografen met de geko
zen vormgeving niet geheel en al geluk-
kig zijn. · 
Ondanks de hierboven geuitte ( opbou
wend bedoelde) kritiek, wil ik bier nog
maals herhalen dat bet hoek in z'n ge
heel goed genoemd kan worden. Volgens 
mijn inlichtingen bestaan er plannen om 
van dit hoek een Nederlandse vertaling 
te maken. Het is te hopen dat die verta
ling snel gereed zal zijn en dat daarbij de 
hierboven gesignaleerde schoonheids
foutjes verbeterd kunnen worden. 


