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DE PAD 

Langs de gracht, in 't slijk verscholen 
Half in 't water, half er uit , 
Oogskens met den glans van kolen 
' t Lijkt nu pad en dan weer puit. 

Logge rekkJomp, gee! als slibber, 
Zeemvel weggegooid in 't zand: 
K wabbig-still ... Een flauw gebibber 
Waar het vlies der poten spant. 

En ' ten wijkt niet, en ' ten beeft niet, 
Hapt naar mug, noch blaast naar worm; 
En 'ten sterft niet, en ' t en leeft niet, 
Louter steen in dierenvorm. 

Stap ik, stamp ik, niets ontkrimpelt, 
Kop noch lijf en komt ter lee. 
Roer ik ' t water, ' t water rimpelt, 
't Ding daar blijft, en rimpelt mee. 

Arme dikkerd, vieze peinzer, 
Lui en lelijk, stomp en stug . .. 
Krek! Daar kruipt het , en ik deins er 
Walginghuiv'rend voor terug. 

Rene de Clerq 
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De invloed van de broedtemperatuur op de sekse
verhouding in legsels van reptielen 

lngezonden: maart 1981 
Inhoudsoverzicht: lnleiding-constante tempera
tuur-varierende temperatuur-buiten gei"ncu
beerde eieren-kritieke periode-discussie-sum
mary-literatuur-nagekomen. 

IN LEIDING 
Aanleiding voor deze literatuurstudie 
vonnde het feit, dat eieren van Chrysemys 
scripta. uitgebroed bij 27°C, zowel bij mij 
als bij G.J. Martens (pers. med.), na 
het uitkomen aileen a a bleken te hebben 
opgeleverd. Allereerst werd gedacht, dat 
deze scheve verhouding tussen de geslach
ten een gevolg was van de kunstmatige 
omstandigheden, waarbij de eieren waren 
uitgebroed (b. v. de nagenoeg constante 
temperatuur). In zekere zin is dit ook zo. 
Uit de literatuur bleek n.l., dat bij enkele 
soorten reptielen (zeven schildpadden en 
een hagedis) de broedtemperatuur bepa
lend is voor het geslacht. De beschikbare 
literatuurgegevens zijn zoveel mogelijk 
verwerkt in de tabel. 

CONSTANTETEMPERATUUR 
V oor constante broedtemperaturen geldt 
bij de onderzochte soorten dat relatief lage 
temperaturen aileen o o opleveren (bij 
Agama agama 9 S? ) en relatief hoge ai
leen ~ ~ (bij A. agama o o ) . Daarnaast 
blijken extra lage temperaturen bij Chely
dra serpentina ook weer 9 9 op te leve
ren (incubatie bij 20°C, aileen tijdens de 
kritieke periode; zie kritieke periode). 
Misschien is er bij A. agama ook sprake 
van een dergelijke situatie en moeten we 
bij temperaturen boven de 30°C weer 9 9 
verwachten. Bij Testudo graeca blijken de 
gegevens wat moeilijk te interpreteren te 
zijn. De temperaturen, waarbij S? S? wer
den verwacht (31-33°C}, bleken in een ab
nonnaie ontwikkeling te resulteren. Wei 
werd gevonden, dat deze temperaturen de 

ontwikkeling van de mannelijke geslachts
klieren (m.n. de testisbuisjes) remden 
(Pie au, 1972). Aileen bij Trionyx spi
niferus werd geen effect van de broedtem
peratuur gevonden. 
Het lijkt er dus op, dat er een bepaalde 
kritieke temperatuur is (of twee bij C. ser
pentina en mogelijk bij A. agama), waar
boven of waaronder een bepaald geslacht, 
procentueel gezien, de overhand krijgt. 
Aangezien een constante broedtempera
tuur niet ais natuurlijk gezien kan worden, 
zijn er enkele aanvullende experimenten 
verricht, met varierende broedtempera
tuur. 

VARiERENDETEMPERATUUR 
V ariatie van de broedtemperab.lur, op een 
traject dat voor een groot gedeelte lag on
der de kritieke temperatuur (tussen 20° en 
30°C voor Graptemys ouachitensis en 
Graptemys pseudogeographica. tussen 
24° en 30°C voor Emys orbicularis}, lever
de aileen 0 0 (B u I I & V o g t, 1979; 
P i e a u, 1973) en 'intersex' (geslachton
duidelijk) exemplaren · op (P i e a u, 
1973). 
Lag een groot gedeelte van dit traject bo-



Chelydra serpentina ven de kritieke temperatuur (23° tot 33°C 
foto: Z u u r m on d voor G. ouachitensis en G. pseudogeo

graphica), dan ontstonden alleen ~ ~ 
(B u II & V o g t, 1979). Variatie juist 
rondom de kritieke temperatuur (26° tot 
31°C voor E. orbicularis) leverde zowel 
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oo als ~~ op(P i e au, 1973). 

BUITEN GEINCUBEERDE EIEREN 
Eieren van A. agama, die•buiten werden 
gei'ncubeerd, met temperaturen die 
schommelden tussen 28° en 43°C, bleken 
ongeveer gelijke hoeveelheden o o als 
2 2 op te leveren (Char n i e r, 1966). 

Dit zou in overeenstemming kunnen zijn 
met de verwachting, dat er bij deze soort 
boven de 30°C nog een kritieke tempera
tuur te vinden is (zie constante tempera
tuur). Buiten begraven eieren van Grapte
mys bleken, wanneer de nestplaats in de 
schaduw lag, 100% o o op te leveren, 
indien deze in de zon lag 95 - 100% ~ 2 

(B u II & V o g t, 1979). Jongen uiteen 
willekeurig natuurlijk nest van Graptemys 
bleken doorgaans voomamelijk van een 
geslacht te zijn (B u I I & V o g t, 
1979). Eieren van E. orbicularis, die bui
ten w_aren gemcubeerd, b1eken oo en 
een intersex op te Ieveren. Dit werd gerela
teerd aan de !age temperaturen tijdens de 
kritieke periode (Pie au, 1974). Daar
naast vonden G o r d o n & M c C u I-
I o c h (1980), dat in een kolonie G. geo
graphica, in het noordelijkste dee! van hun 
verspreidingsgebied, meer o o dan ~ 2 
voorkwamen, dit in tegenstelling tot de 
situatie in meer zuidelijke regionen 
(Ernst & Barbour, 1972). 

KRITIEKE PERIODE 
Er blijkt een periode in de ontwikkeling 
van het embryo te zijn, waarin het gevoe
lig is voor de temperatuur m.b.t. de ge
slachtsbepaling. De kritieke periode valt 
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in het middeiste lh gedeelte van de ontwik
kelingstijd (B u II & V o g t, 1979). 
Y n t e m a ( 1979) heeft uitgebreid on
derzoek gedaan naar deze kritieke periode 
bij C. serpentina. Gedurende bepaalde 
tijdsintervallen tijdens de ontwikkeling 
van de eieren werd er van de ene tempera
tour naar de andere overgegaan (b.v. van 
26° naar 30°C). 
Op grond van de verhouding a I~ (sexra
tio) werd er een kritieke peri ode in de 
ontwikkeling vastgesteid, gere1ateerd aan 
een bepaalde indeling in ontwikkelingssta
dia van de embryo's. Eieren, bij 26°C ge
incubeerd, die gedurende s1echts drie da
gen tijdens het Iaatste gedee1te van de kri
tieke periode op 30°C werden gehouden, 
bleken al voor 75% ~~ op te 1everen. 
Eenzeifde periode bij 300C tijdens bet eer
ste gedeeite van de kritieke periode zorgde 
voor slechts 33% ~~ . Kennelijk is er 
binnen de kritieke periode nog enige varia
tie in gevoeligheid. 

DISCUSS IE 
Uit deze berg gegevens blijkt, dat in ieder 
geval voor kunsbnatige broedmethodes, 
en waarschijnlijk ook in de natuur, ge1dt 
dat de broedtemperatuur voor een aantal 
reptieien bepalend is voor de sexratio van 
de jongen. In dit Iicht bezien zouden de 
resuitaten van E i c h e n b e r g e r 
( 1981) misschien te verklaren zi jn die bij 
Podarcis pityusensis siechts een a op 10 a 
15 ~ ~ vindt bij een broedtemperatuur 
van29°C. 
Uitzonderingen vormden eieren van Trio
nyx spiniferus (geen temperatuureffect) en 
mogelijk die van Testudo graeca (atypi
sche ontwikkeling bij hogere temperatu
ren). Bij deze 1aatste soort kan mogelijk 
een natuurlijke daglnacht temperatuurcy
clus wei een nonnale verhouding a I~ 
geven. 
Het aantal afgestorven embryo's per 1egsel 
gaf bij de overige onderzochte soorten in 
ieder geval aan, dater geen sprake was van 
seiectieve afsterving van een bepaald ge
siacht tijdens de ontwikkeling. 



Chrysemys scripta 
elegans x calli
rostris 
boven bovenzijde, 
onder onderzijde 
foto: T e r B o r g 

In de meeste hogere gewervelden wordt 
bet geslacht bepaald door genetische fac
toren. Vaak zijn er aparte sex-chromoso
men aanwezig (vogels, zoogdieren). In 
veel schildpadden zijn deze sex-chromo
somen morfologisch niet aantoonbaar 
(S to c k, 1972), hoewel B u I I et aJ 
(1974) ze wel vindt bij Staurorypus tripor
catus en S. salvinii, wat voor de laatste 
soort bevestigd is door S i t e s et aJ 
(1979). Helaas zijn bij deze soorten geen 
broedtemperatuur proeven gedaan. 
Misschien is bet ontbreken van sex-chro
mosomen de oorzaak van deze tempera
tuurafhankelijke geslachtsbepaling . In ie
der geval ligt voor een aantal soorten de 
mogelijkheid open een bepaald geslacht 
op bestelling te kweken. Dit wordt op het 
moment reeds getest door M a r t e n s 
(pers. med.) en mijzelf met eieren van 

Chrysemys scripta elegans en C.s. calli
rostris; waarschijnlijk gaat het verhaal ook 
voor deze soort op (de jongen zijn nog te 
klein om 100% zekerheid te hebben, maar 
de aanwijzingen zijn er. 
Het lijkt mij verstandig, dat mensen die 
met reptielen hebben gekweekt, eens na
gaan, van welk geslacht de nakomelingen 
z ijn. 
Bij een erg scheve of ongewenst sexe ver
houding kunt u door verandering van de 
broedtemperatuur de resultaten misschien 
verbeteren. 

SUMMARY 
The effect of incubation temperature of some 
reptilian eggs with respect to the sexual diffe
rentiation is reviewed. 
Some temperatures seemed to give rise to off
spring, which consisted for the greater part of 
males while other temperatures seemed to pro
duce only females. Only one species (Trionyx 
spiniferus) of the nine investigated showed no 
positive temperature-dependent sex determina
tion. For incubation in nature, there are clues 
for a similar effect. There was a possibility to 
relate the temperature effect to the absence of 
distinct sex-chromosomes in almost every turt
le-species. 
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NAGEKOMEN 
Na inzending van dit artike~ kwam de schrijver 
dezes in het orgaan van de Nederlandse Schild
padden Vereniging (De Schildpad 7: 5-7, 1981) 
een vertaling van een artikel over de relatie 
tussen broedtemperatuur en sexratio bij Caretta 
caretta tegen. Dit artikel, geschreven doorC.L. 
Y n t em a en N. M r o so v sky, was ge
publiceerd in Marine Turtle Newsletter. 11 
(1979). 
Ook hierin werd een duidelijk verband tussen 
broedtemperatuur en sexratio gevonden. Tem
peraturen van 26° en 28°C leverden I 00% o 0 
op, een temperatuur van 32°C 100%. 99 
Uiteraard zijn deze gegevens zeer belangrijk 
voor de conservatieprogramrna's bij zeeschild
padden. 



Agama agama 
tek.: Mudd e 

De tabel geeft het soort tempera tour percentage bron 

effect aan van de in°C mannen vrouwen 

( constante) Agama, agama 26-27 2 98 CHARNIER, 1966 
broedtempera- 29 100 
tuur op de sekse-

Emys 18-19,5 verhouding. 100 PIEAU 1978 

Vraagtekens dui- orbicularis 24-26 100 

den op abnonnale 27-28 100 

ontwikkeling. 30 4 96 
35 100 

Testudo 26-27 100 
graeca 30 96 4 

31-33 ?'! ?'! 

Chelydra 20 100 YNTEMA, 1976 
serpentina 22 90 10 

24 100 
26 99 1 
28 65 35 
30 100 

Graptemys 25 100 BULL& VOOT, 1979 
OUQChitensis 30,5 100 

Graptemys 25 100 
pseudogeographica 30,5 3 97 

Graptemys 25 100 
geographica 30,5 100 

Chrysemys 25 100 
picta 30,5 100 

Trionyx 25 49 51 
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spiniferus 30,5 53 47 



Sociaal gedrag van Gonatodes humeralis en 
Lygodactylus picturatus (1) 

P. E. 0 u bote r Ingezonden: november 1979 
L. M. R. 
N a n h o e Inhoudsoverzicht: Gonatodes humeralis - ge
Zonneveldstraat 3A drag in het terrarium t.o. v. soortgenoten en 
2311 RV t.o.v. Lygodacty/us- dreiggedrag t.o.v. soon-
Leiden genoten - baltsgedrag - dreiggedrag t.o. v. Ly

godacrylus picturatus - Lygodacrylus picturatus 
mombasicus en L. p. depressus- gedrag t.o.v. 
soongenoten - dreiggedrag - baltsgedrag - de 
paring - gedrag t.o. v. andere soonen en onder
soonen - verklaring van de gedragsverschillen -
Gonatodes humeralis en Lygodacrylus pictu
ratus als terrariumdier- summary - literatuur. 
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GONA TO DES HUMERALIS 
Dit is een kleine daggekko met een maxi-
male kop-romp lengte van 38 mm. De 
grondkleur is grijsbruin. De oo onder
scheiden zich van de ~~ doordat zij rode 
stippen op de flanken hebben en door een 
Iichte streep vanaf de neus door het oog. 
Vaak is deze streep minder duidelijk, maar 
een wit vlekje op de neus is altijd aan
wezig. Be ide geslachten hebben een verti
kaal verlopend geel tot wit streepje bij de 
aanhechting van de voorpoten. De~~heb
ben een min of meer duidelijke vertebrale 
band. Aan de onderzijde van de tenen heb
ben deze gekko 's lame lien, die niet breder 
zijn dan de tenen zelf. 
Zeer opmerkelijk is het vermogen om de 
ogen onafhankelijk van elkaar te be we gen. 
Een gedetailleerder beschrijving van G. 
humeralis wordt gegeven door H o o g -
m oed. 
G. humeralis komt voor in allerlei soorten 
bos in noordelijk Zuid-Ameri.ka. 
H o o g m o e d vond de dieren vooral op 
het onderste deel van dikke boomstam
men, maar ook wei in boomtoppen alsook 
op dunne takjes dicht bij de grond, op 
rotsblokken en op buitenmuren van hui
zen. Deze gegevens komen overeen met 
de waamemingen van een van ons. De 
hagedissen worden ook wei eens in huizen 
aangetroffen. Meestal wordt een territo-

rium (een vaste plaats) bewoond door zo
wel een mannetje als een wijfje. Zowel in 
de natuur als in het terrarium wordt nau
welijks gezond, aileen 's ochtends in ma
tige zon. H o o g moe d vond slapende 
dieren vooral op hoven het water hangende 
bladeren. Ook in het terrarium slapen zij 
het liefst op grote bladeren (bijv. nestva
ren). Dominante oo en~~ siapen hierop, 
ondergeschikte o o moeten erg ens anders 
een slaapplaats zoeken. Een slaapplaats op 
bladeren zou het voordeel kunnen hebben, 
dat de dieren door de beweging van de 
bladeren op tijd worden gewaarschuwd 
voor hun voomaamste vijanden: boom
slangen. 
In het maag-darmkanaal vond 
H o o g m o e d het volgende voedsel: 
pissebedden, spinnen, pseudoschmpioe
nen, miljoenpoten, kevers, rupsen, vlin
ders, wespen, vliegen, cicaden, bidsprink
hanen en landslakjes. Ben van ons trof de 
hagedissen zeer veel aan in de buurt van 
termietennesten. Of termieten ook worden 
gegeten is niet bekend, het zou echter niet 
vreemd zijn, ook van een andere kleine 
daggekko,Lygodactylus picturatus, is be
kend dat deze wei termieten eet 
(Greer). 

GEDRAGINHETTERRARIUMT.O.V. 
SOORTGENOTEN EN T.O.V. LYGO
DACTYLUS 
In eerste instantie werden vijf a a en twee 
S?S? G. humeralis uit Suriname (herkomst 
± 15 km ten zuiden van Paramaribo) in 
een bak van 75 X 40 X 40 em gehouden. 
Een vrij klein, vrij donker gekleurd a met 
een ongeregenereerde staart werd hierin 
dominant. Het zat meestal op een groot 
stuk kurkschors dicht bij de lamp. Geen 
enkel awerd in zijn buurt geduld en 22 die 
in zijn buurt kwamen, werden onmiddel
lijk bebaltst en vluchtten dan meestal. Een 



Gonatodes 
humeralis 
tek.: Mudd e 

Lygodactylus 
picturatus 
tek. : Mudd e 

a woonde vrij dicht bij hem, het andere 
woonde aan het donkere uiteinde van de 
bale Een a kon zich in het donkere gedeel
te van <te bak nag tamelijk vnJ bewegen, 
twee anderen zaten meestal vrij apatisch 
bij de ruit van het terrarium naar buiten te 
kijken en te krabbelen om eruit te komen. 
Deze twee o o werden door het dominante 
o vrijwel genegeerd. Zij reageerden ook 
niet op elkaar of op andere a& Waar het 
vijfde a verbleef is onduidelijk. Deze si
tuatie bleef ongeveer drie maanden zo. 
Toen werd het paartje Lygodactylus pictu
ratus mombasicus tijdelijk in hetzelfde ter
rarium geplaatst. Aile oo G. humeralis 
dreigden en vluchtten vervolgens als een 
van de nieuwe bewoners te dicht bij hen 
kwam. Het dominante o durfde een paar 
dagen niet op zijn kurkschors te komen, 
omdat deL. picturatus daar meestal zaten. 
U iteindelijk trokken alle G. humeral is 
zich rninder van de L. picturatus aan, zo
lang deze niet al te dichtbij kwamen. Op
vallend was dat het onderling dreigen en 
het baltsen van de G. humeralis nu vee! 
rninder frequent was. 

Twee weken later werd het terrarium on
derzocht op eitjes. Die waren er niet en het 
<? uit het donkere gedeelte bleek dood te 
zijn. Het andere <? werd samen met het 
dominante a overgeplaatst naar een proef
bak. Hetzelfde gebeurde met het paartje L. 
picturatus. Tussen de vier overgebleven 
o a ontstond een strijd om de macht, die 
leek te worden gewonnen door het a dat 
zich nog vrij had kunnen bewegen in het 
donkere gedeelte van het terrarium. Om
dat het dominante o het <? in de kleine 
proefbak te vee! opjoeg, moesten wij in
grijpen. Wij wisselden het dominante a 
om voor het o dat dominant leek te wor
den. Het duurde een aantal dagen, voordat 
he~ teruggekeerde o in zijn oude bak weer 
de baas was. Tach liet het zich zonder <?<? 
in de bak vee! minder gelden. Het manne
tje waarvan niet duidelijk was geweest 
waar het zich meestal ophield, nam nu de 
tweede plaats in. Het werd later aan een 
medeliefhebber gegeven. De twee apathi
sche oa die korte tijd vrij aktief waren 
geweest, vervielen na de terugkeer van het 
dominante dier weer in hun apathische ge
drag,maar zij zaten toch minder vaak voor 
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de ruit. 
Tijdelijk werd een S?Lygodactylus pictura
tus mombasicus bij de overgebleven G. 
humeralis o o geplaatst. De reaktie van de 
laatsten op dit dier was deze keer gering. 
Later werd dit S? omgewisseld voor een 
paartje L. p. depressus. Deze gekko's zijn 
veel schuwer dan L. p. mombasicus. Af
gezien van wat dreigreakties van de kant 
van de G. humeralis o o , namen be ide 
soorten weinig notitie van elkaar. 
Toen een van de apathische a a aan een 
abces bij de keel bezweek, bleven dus nog 
twee 0 cover ; het dominante en het andere 
apathische. Dit laatste werd nu wat aktie
ver, het dreigde ook wei terug naar het 
dominante exemplaar. 

DREIGGEDRAG T.O.V. SOORTGE
NOTEN 
Het mannetje verheft zich enigszins op de 
voorpoten, houdt de kop schuin naar bene
den en een beetje in de richting van de 
rivaal, tevens zet het de keel op (er zijn 
geen felle kleuren op de keel: wit-geel). 
Tegelijkertijd wordt met de al of niet om
hooggekrulde staart gekwispeld. Als het 
op zijn rivaal toeloopt, gebeurt dit lang
zaam en gaat het kwispelen door. Steeds 
wordt gestopt om het volledige dreigge
drag te tonen. Als de rivaal niet voortijdig 
de benen neemt en blijft zitten, komt het 
dreigende dier steeds dichterbij. Tenslotte 
maakt het een sprong in de richting van het 
andere dier dat meestal korte tijd wordt 
achtervolgd. Werkelijk bijten van de te
genstander hebben wij nooit waargeno
men, maar gezien het haastige eind van het 
dreigen en de zeer snelle, nauwelijks met 
het oog bij te houden, achtervolging is het 
niet onmogelijk dat de tegenstander wordt 
gebeten. De vondst van een a met een 
abces bij de keel, iets dat bij daggekko' s 
vaak voorkomt als gevolg van beschadi
gingen opgelopen bij gevechten, wijst wei 
op een gewelddadig treffen. 

BALTSGEDRAG 
Het baltsgedrag heeft veel weg van het 
dreiggedrag met dit verschil dat het balt
sende mannetje de voorpootjes beurtelings 
strekt en buigt, wat een op-en-neer gaande 
beweging van romp en kop teweegbrengt. 
Bij het oprichten wordt een voorpootje op
getild en neergezet, soms meerdere keren 
gedurende een op-en-neer gaande bewe
ging en dan meestal afwisselend linker- en 
rechter voorpootje. 
Een enkele keer wordt ook een achterpoot
je bij het ritueel betrokken, hetzij aileen 
hetzij tegelijkertijd met een voorpootje. 
Het staartkwispelen geschiedt altijd met 
naar achteren gerichte staart. Het ~ vlucht 
voor het baltsende o, of het loopt op hem af 
- mogelijk likt het daarbij het o -om dan 
alsnog te vluchten. We hebben niet kun
nen waarnemen dat een halts tot paring 
leidde. 

DREIGGEDRAG T.O.V. LYGODAC
TYLUS PICTURATUS 
Dit gaat net zo toe als dreiggedrag t.o. v. 
soortgenoten, meestal echter minder in
tensief, alsof de dieren niet zeker van hun 
zaak zijn. Lygodactylus picturatus lijkt er 
zich weinig van aan te trekken, blijft zitten 
of gaat een eindje opzij. Een enkele keer 
namen we waar, dat een G. humer.alis a 
werkelijk tot een sprong kwam; de be
dreigde Lygodactylus schrok even, nam 
een sprintje en bleef weer zitten. Daarna 
zat de Gonatodes enige tijd stil naar hem te 
kijken en verwijderde zich vervolgens. 
Wordt een Gonatodes o benaderd door een 
Lygodactylus, dan neemt het een dreig
houding aan, om te vluchten als de Lygo
dactylus te dichtbij komt. Eens zagen we 
een G. humeralis blijven zitten, tot een L. 
humeralis hem kon ''betongelen'', waar
op de Gonatodes zich kennelijk een ''be
roerte'' schrok en een eind wegsprong. 

(wordt vervolgd) 
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Daglengtevariatie 

Ingezonden: april 1981 
Inhoudsoverzicht: Inleiding-berekening van de 
daglengte - de tabel - nawoord - summary 

INLEIDING 
Steeds vaker is in kweekverslagen te lezen 
hoe dieren door middel van manipulaties 
met de belichtingsduur in kweekconditie 
worden gekregen. Vaak worden goede re
sultaten bereikt wanneer de daglengte 
plotseling wordt verlengd. In de natuur 
varieert de daglengte met de seizoenen. 
Naarmate men verder van de evenaar ver
wijderd is, zijn de verschillen in daglengte 
groter; op onze breedtegraad (52ewl) bij
voorbeeld duurt de dag 's winters ca. 8 uur 
en 's zomers tweemaal zo lang, ca. 16 uur. 
Op de equator duren dag en nacht altijd 12 
uur, op de polen duurt de midzomerdag 24 
uur. 
Daglengtevariatie is een jaarlijks terug
kerend vast gegeven. Dieren kunnen eraan 
aflezen welk jaargetijde bet is en op het 
juiste ogenblik met hun voortplantings
activiteiten starten. Natuurlijk is Iicht Diet 
de enige faktor, die invloed kan uitoefenen 
op bet tijdstip van de voortplanting. 
Andere faktoren zijn o.a. temperatuur, 
vochtigheid, voedselaanbod. De verschil
lende faktoren hangen meestal nauw met 
elkaar samen; in een droog gebied bijvoor
beeld zal door bet aanbreken van een 
vochtiger periode samen met een vol
doende belichtingsduur en geschikte tem
peratuur een uitbundiger plantengroei 
kunnen optreden. 
Hierdoor ontstaan gunstiger levensom
standigheden voor insekten, die door hun 
snelle vermeerdering bet voedselaanbod 
van de ter plaatse aanwezige hagedissen 
verhogen. 
AI deze wijzigingen in de exteme omstan
digheden kunnen door dieren en planten 
gebruikt worden om hun interne klok 'ge
lijk te zetten', ze worden daarom dikwijls 
'Zeitgebers' genoemd. V oor een zo groot 

mogelijke kans op kweeksucces, moeten 
we zo goed mogelijk op de hoogte zijn van 
de natuurlijke levensomstandigheden van 
onze dieren. We kunnen dan een maxi
mum aan mogelijke 'Zeitgebers' proberen 
toe te passen, wat de kans op succes aan
zienlijk zal vergroten. 
Meestal is de terrariumhouder niet precies 
op de hoogte met de juiste belichtingsduur 
die zijn dieren zouden moeten ontvangen. 
Met behulp van de in dit artikel gepresen
teerde tabel is bet mogelijk op eenvoudige 
wijze voor elk jaargetijde de natuurlijke 
daglengte voor uw dieren te vinden. 

BEREKENING VAN DE DAGLENGTE 
In dit hoofdstuk wordt wat dieper ingegaan 
op de berekeningswijze. Het is aileen inte
ressant voor rekenkundig geinteresseerden 
en voor hen, die bijvoorbeeld met behulp 
van een (programmeerbare) rekenmachine 
de schakeltijden van hun klokken willen 
berekenen in gevallen waarbij meerdere 
klokken op een terrarium zijn aangesloten, 
terwijl de klok die het eerst aanschakelt 
Diet bet laatst uitschakelt. Ikzelf bijvoor
beeld maak o.a. gebruik van een reken
machineprogramma, dat voor mij de vol
gende schakelcyclus uitrekent: kwiklamp 
aan - TL aan (10 min. later) - warmte
stralers aan (30 min. later) - warmte
stralers uit (60 min. voor einde dag) -
kwiklamp uit (30 min. voor einde dag) -
TL uit. Hierbij zijn dus drie schakelklok
ken betrokken. Ik hoef slechts de datum in 
te voeren en het programma te starten. De 
machine geeft dan de schakeltijden van de 
drie klokken zonder dat ik er verder bij heb 
hoeven nadenken. 

Aan de hand van bestaande formules voor 
de berekening van tijden van zonsopkomst 
en zonsondergang kon ik de onderstaande 
berekeningswijze voor daglengte afleiden. 
Achtereenvolgens moeten drie fonnules 
worden uitgerekend. De uitkomst van de 
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eerste berekening is nodig in de tweede, de 
oplossing van de tweede fonnule is op zijn 
beurt weer nodig om de derde te kunnen 
uitrekenen. Als gegevens zijn slechts be
nodigd: dag, maand en breedtegraad. 

T (tijd van hetjaar) = 0,988 (d + 30,3 (m- I)) 

Z ( declinatie van de zon) = 23,5 cos (T + 10) 

Daglengte = arccos(tan (Z) x tan (b)) 
7,5 

d = dag (1,2 .. 30,31) 
m = maand (1,2, .. ll, 12) 
b = breedtegraad (minuten en seconden in deci
mate fracties) 

De breedtegraad is voor bet noordelijk 
halfrond een positief getal, voor zuider
breedtegraden wordt een negatief getal ge
bruikt. In de gehele berekening wordt ge
werkt in bet tientallig stelsel (bijv. 34° 45' 
ZB wordt in de formule -34, 75). 
Het is bet eenvoudigst aileen met gehele 
waarden van breedtegraden te werken, 
ook al omdat de formule toch al niet 100% 
nauwkeurig is. De uitkomst van de dag
lengte is eveneens decimaal en moet dus 
nog worden omgerekend naar de uren-mi
nuten-seconden-schrijfwijze, op veel re
kenmachines bevindt zich biertoe de funk
tie INV OMS. De bier beschreven reken
wijze is ongeveer op een kwartier nauw
keurig; de afwijkingen nemen toe met stij
gende breedtegraad. Boven de 60 breedte
graden is deze berekeningswijze niet meer 
te gebruiken. Voor de bier bedoelde toe
passing door terrariumhouders is dit geen 
enkel bezwaar. 

DETABEL 
In de tabel zijn voor zes verschillende 
noorderbreedtegraden de daglengtes in 
uren en minuten weergegeven. Ze werden 
berekend op de hierboven beschreven 
wijze. Tussenliggende waarden kunnen 
aan de hand van de tabel ongeveer worden 
geschat of met behulp van de fonnules 
worden berekend. Wil men daglengtes 

weten voor bet zuidelijk halfrond, dan 
moeten de data zes maanden worden ver
schoven. De gegeven waarden zijn af
gerond op 5 min. 
Ter bepaling van de breedtegraad behoeft 
slechts bet woongebied van de betreffende 
diersoort in de atlas te worden opgezocht. 
V oor diersoorten met een qua breedte
graad groot verspreidingsgebied kan de 
gemiddelde waarde worden aangehouden. 
In de maanden maart en september veran
deren de daglengtes bet snelst, omstreeks 
juni en december kunt u de schakelklok
ken rustig enige weken ongemoeid Iaten. 

NAWOORD 
Zoals hierboven reeds werd vermeld is in 
de omgeving van de evenaar de daglengte
variatie minimaal. Dieren uit deze omge
ving zullen dan ook niet of nauwelijks 
beinvloed kunnen worden door daglengte
variaties. Dieren uit streken die verder van 
de evenaar verwijderd zijn, zullen gevoe
liger zijn voor deze milieufaktor. In de 
natuur hangt de temperatuur heel nauw 
samen met de daglengte, hoe Ianger de zon 
schijnt hoe warmer bet wordt. Het combi
neren van daglengteveranderingen met 
wijzigingen in de temperatuur lijkt mij dan 
ook biizonder zinvol. 

Tenslotte wil ik nog even wijzen op bet 
bestaan van de zgn. astronomische scha
kelklok, die zelf de daglengteveranderin
gen gedurende bet seizoen verzorgt. Zo'n 
klok is niet alleen vrij duur, dik f 300,-, 
maar ook niet makkelijk verkrijgbaar in 
elke gewenste breedtegraadinstelling. 
Gezien de huidige ontwikkelingen in de 
elektronica en de computertechniek lijkt 
bet mij echter heel goed mogelijk de be
lichtingsduur geheel automatisch aan de 
seizoenen aan te passen. Ik ben zeer gein
teresseerd in uw ervaringen en experimen
teD op dit gebied. 

SUMMARY 
Some remarks are given about variation in day
length during the year at different latitudes and 



its connection with reproduction. year. The calculationmethod, this table is based 
A table is presented which offers day lengths for upon, is given. The daylength values are ac-
six different latitudes for every week of the curate within about 15 minutes. 

Daglengte tabel. breedtegraad 10°NB 20°NB 30°NB 40°NB 50°NB 60°NB 
datum 

3-1 11.25 10.50 10.10 9.15 8.00 5.45 
10-1 11.25 10.50 10.10 9.20 8.10 6.00 
17-1 11.30 10.55 10.15 9.30 8.20 6.25 
24-1 11.30 11.00 10.25 9.40 8.40 6.55 
31-1 11.35 11.05 10.35 9.55 9.00 7.30 

7-2 11.35 11.10 10.45 10.05 9.20 8.00 
14-2 11.40 11.20 10.55 10.25 9.40 8.35 
21-2 11.45 11.25 11.05 10.40 10.05 9.15 
28-2 11.45 11.35 11.20 11.00 10.35 9.55 

7-3 11.50 11.45 11.35 11.25 11.10 10.45 
14-3 11.55 11.50 11.50 11.40 11.35 11.25 
21-3 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 
28-3 12.05 12.10 12.15 12.20 12.30 12.40 
4-4 12.05 12.15 12.25 12.35 12.55 13.20 

11-4 12.10 12.25 12.40 12.55 13.20 13.55 
18-4 12.15 12.30 12.50 13.15 13.45 14.35 
25-4 12.20 12.40 13.05 13.30 14.10 15.15 

2-5 12.20 12.45 13.15 13.50 14.35 15.50 
9-5 12.25 12.55 13.25 14.05 15.00 16.25 

16-5 12.30 13.00 13.35 14.15 15.20 17.00 
23-5 12.30 13.05 13.40 14.30 15.35 17.30 
30-5 12.30 13.10 13.50 14.40 15.50 17.55 

6-6 12.35 13.10 13.50 14.45 16.00 18.15 
13-6 12.35 13.10 13.55 14.50 16.05 18.25 
20-6 12.35 13.10 13.55 14.50 16.10 18.30 
27-6 12.35 13.10 13.55 14.50 16.05 18.25 
4-7 12.35 13.10 13.50 14.45 16.00 18.15 

11-7 12.35 13.05 13.50 14.40 15.50 17.55 
18-7 12.30 13.05 13.40 14.30 15.35 17.30 
25-7 12.30 13.00 13.35 14.15 15.20 17.00 

1-8 12.25 12.55 13.25 14.05 15.00 16.30 
8-8 12.20 12.45 13.15 13.50 14.40 15.55 

15-8 12.20 12.40 13.05 13.35 14.15 15.20 
22-8 12.15 12.35 12.50 13.15 13.50 14.40 
29-8 12.10 12.25 12.40 13.00 13.25 14.05 
5-9 12.10 12.20 12.30 12.40 13.00 13.30 

12-9 12.05 12.10 12.15 12.25 12.35 12.50 
19-9 12.00 12.00 12.05 12.05 12.05 12.10 
26-9 11.55 11.55 11.50 11.45 11.40 11.30 

3-10 11.50 11.45 11.35 11.25 11.10 10.50 
10-10 11.50 11.35 11.25 11.05 10.45 10.10 
17-10 11.45 11.30 11.10 10.50 10.20 9.30 
24-10 11.40 11.20 11.00 10.30 9.55 8.55 
31-10 11.40 11.15 10.50 10.15 9.30 8.15 

7-11 11.35 11.10 10.40 10.00 9.10 7.45 
14-11 11.30 11.05 10.30 9.45 8.50 7.10 
21-11 11.30 10.55 10.20 9.35 8.30 6.40 
28-11 11.30 10.55 10.15 9.25 8.15 6.10 

5-12 11.25 10.50 10.10 9.15 8.00 5.50 
12-12 11.25 10.50 10.05 9.10 7.55 5.35 
19-12 11.25 10.45 10.05 9.10 7.50 5.30 

182 26-12 11.25 10.45 10.05 9.10 7.50 5.30 



E. J. (i o u J a 

W. de Zwijger
straat ""!.i 
35~3 HB 
Utrc~o:ht 

183 

Over tillandsia' s, epifyten bij uitstek (II) 

TILLANDSIA ARGENTEA 
Tillandsia argentea. Dit is qua vmm een 
van de mooiste tillandsia's die ik ken. Hij 
doet denken aan een zee-egel en komt voor 
in Mexico, Guatemala, Cuba en Jamaica 
tot op een hoogte van ± 1800 m. Er zijn 
vele varieteiten van deze soort, waaronder 
zeer gedrongen planten met relatief korte 
bladeren die sterk verdikt zijn aan de basis, 
alsook varieteiten met lange dunne blade
ren, nauwelijks verdikt aan de basis. De 
bloeiwijze is ± 20 tot 25 em lang, meestal 
onvertakt en fel rood van kleur. De bloem
beginselen staan 2,5 em uit elkaar, afwis
selend aan weerszijden van de bloeiaar. 
De stompe, pijpvormige bloemen zijn 3 
em lang en blauwpaars van kleur. Door de 
licht-reflectie van de haarschubben heeft 
de plant een zilver-wit uiterlijk. Deze 
haarschubben overlappen elkaar gedeelte
lijk zodat ze de gehele epidermis (EP, zie 
fig. 2) bedekken. Aan dit uiterlijk dankt de 
plant zijn naam 'argentea' (latijn voor 
zilverachtig). 

MILIEU 
In bet algemeen is bet zo dat de zwaar 
beschubde tillandsia' s in een droog milieu 
beter groeien dan in een vochtig milieu, 
terwijl de groenere soorten weer beter 
groeien in een vochtig milieu. 
Er is wei een bepaalde vorm van aanpas
sing. Als we een grijze of een witte soort, 
bijvoorbeeld T. argentea in een vochtig 
terrarium plaatsen, kunnen we constateren 
dat de nieuw gevormde bladeren door min
der schubvorming groener van uiterlijk 
zijn. Na een groeiperiode van een jaar is de 
gehele kroon vervangen door nieuw ge
vormde bladeren. De plant heeft dan een 
veel groener uiterlijk gekregen. Ook is het 
niet ondenkbaar dat de vorm van de plant 
verandert. 
Als voorbeeld beschouwen we nogmaals 
T. argentea. Bekijken we de bladeren wat 

nauwkeuriger, dan merken we op dat de 
basis van ieder blad een sterke verdikking 
vertoont. Deze verdikkingen tezamen ge
ven de basis een bolvormig uiterlijk, waar
door bet relatieve oppervlak in belangrijke 
mate kleiner wordt. De verdikkingen zit
ten dicht tegen elkaar aangedrukt en als 
gevolg van de oppervlakte-verkleining en 
ventilatie-vermindering weet de plant ver
damping en dus waterverlies te verminde
ren. Het is dan ook in bet geheel niet ver
wonderlijk dat de bladeren die in een voch
tig milieu zijn gegroeid in mindere mate 
deze verdikkingen vertonen. De bolvorm 
wordt dus kleiner en de bladeren Ianger en 
dunner, de plant als geheel geeft een veel 
ielere indruk. 
Het zeeegel-achtige voorkomen van T. ar
gentea maakt deze plant zeer decoratief, 
maar ook andere soorten vertonen deze 
gedrongen vorm. De egelvorm treffen we 
b. v. aan bij T. plumosa, T. ignesiae, ook 
wel bij T. atroviridipetala en T. magnu
siana. 

BLADANATOMIE 
Het functionele van de bolvorm heb ik al 
hiervoor geprobeerd uit te leggen. Daarbij 
ben ik niet ingegaan op het belangrijkste 
aspect, n.l. de succulentie (waterverzame
lende eigenschap) van deze planten. Dit 
wil ik wat nader toelichten aan de hand van 
enige microscopische preparaten. Figuur 
1 a stelt een dwars-doorsnede voor, door de 
verdikking van de bladbasis. Figuur lb 
stelt dichter bij de bladtop een doorsnede 
voor. Vergelijken we deze twee figuren 
met elkaar dan merken we op dat deze 
verdikking hoofdzakelijk door toename 
van parenchymatisch weefsel is gevormd, 
in de figuren aangeduid met PA. De grote 
parenchymcellen functioneren als opslag
plaats van water met voedingszouten. 
a bezitten geen chlorofylkorrels zoals de 
kleinere chlorenchymcellen, maar daaren-



Figuur Ia 
Aandebasis 
vanhetblad 

Topografisch 
overzicht van een 
dwarse doorsne
de van een blad 
van T. argentea 

CH=chloren 
chym 
EP=epidennis 
HP=hypodennis 
HS=haarschub 
PA=parenchym 
SK =skeleren
chym 
VB=vaatbundel 

tegen wei grote vacuolen t.b.v. waterop
slag. Nonnaal, dus bij de meeste planten, 
differentieert het parenchym tot chloren
chym, met uitzondering van een cellaag 
(event. meerdere) direct onder de epider
mis (EP) gelegen, de hypodermis (HP) 
genaamd, die tot waterweefsel differenti
eert. 
Het blad bestaat dan hoofdzakelijk uit 
chlorenchymatisch weefsel, vaak blad
moes genoemd. Vergelijken we dit met de 
tillandsia van figuur 1 dan zien we dat het 
wateiWeefsel hier een belangrijke plaats 
inneemt, het chlorenchym met de daarin 
gelegen vaatbundels is hier als een sttook 
aanwezig. De detailtekening,figuur 2,laat 

~~-----PA 

~~-----------VB 

--~~~----PA 
~~-=-:=_-----

........,.._...,......,""-_____ EP 
~--------=-~----------~ 
Figuur lb 
Meeraande 
top van het blad 

wat beter de ordening van cellen zien. Op
vallend is dat de epidennis (EP) naar de 
binnenzijde van het blad een zeer dikke 
wand bezit, wat er op zou duiden dat deze 
cellen afgestorven zijn. Deze huidlaag be
schennt de plant tegen direct waterverlies 
en heeft waarschijnlijk nog een lichtfilte
rende werking tezamen met de haar
schubcellen (zie voorgaand artikel). 
Dit waterverlies kan aileen worden tegen
gegaan a1s de wandverdikkingen niet wa
ter doorlatend zijn. Vandaar de veronder
stelling dat deze cellaag afgestorven moet 
zijn. Direct onder de huidlaag ligt de hypo
dermis (HP), te herkennen als een duide
lijk aaneengesloten laag cellen. Het zijn 
grote cellen en ze differentieren in de 
meeste gevallen tot wateiWeefsel. De eel
len die wat kleiner blijven zijn de chloren
chym cellen (CH). 'a liggen als een weef
sellaag tussen het parenchym. Deze cellen 
zijn zeer rijk aan plasma en ze bevatten 
veel chlorofylkonels die een rol spelen bij 
de fotosynthese. De vaatbundels (VB; bet 
transportweefsel) liggen regelmatig in de
ze laag verdeeld; zie figuur 1. De vaatbun
dels zijn omgeven door stevigheidsweef
sel, te herkennen aan de dikke wanden 
(sklerenchym). In het blad van T. argentea 
vinden we zowel boven als onder bet chlo
renchym een dikke laag parenchymcellen 
(PA) die evenals de hypodermis (HP) tot 



Fig. 2 
Detailtekening 
van een dwarse 
doorsnede van 
een T. argentea 
blad 
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wateiWeefsel zijn gedifferentieerd. Deze 
cellen hebben dunne celwanden, weinig 
wandstandig plasma en dus grote vacuo
len. Als gevolg van de dunne celwanden 
kunnen de cellen, bij waterverlies uit de 
vacuolen, gemakkelijk inkrimpen zonder 
dat de cellen bescbadigen. Naar verhou
ding bestaat bet blad aan de basis voor ± 
90% uit water weefsel, dat door het relatief 
kleine oppervlak als gevolg van de com
pacte vorm goed beschennd is tegen uit
drogen. Het normale blad, dus buiten de 
verdikking bevat ± 45% waterweefsel. 
Dit alles verduidelijkt de funkt ie van de 
verdikking en bevestigt bet vermoeden dat 
deze in verband staat met de neiging tot 
succulentie. 

Merken we nog even op dat een dikkere 
laag chlorencbym niet funktioneel zou zijn 
vanwege de licht-absorberende werking, 
waardoor dieper gelegen cellen te weinig 
Iicht zouden krijgen om nog funktioneel te 
zijn bij de fotosynthese. De verdikking 
moet dus ander weefsel bevatten. Als Iaat
ste zijn de inplantingen van de haarschub
ben (HS) in figuur 2 weergegeven, die de 
water-opname regelen. Op regelmatige 
plaatsen doorboren zij de epidermis (EP) 
a1s een steeltje van levende cellen, die bet 
water, opgezogen in de dode haarschub
cellen, doorgeven aan de dieper in bet blad 
gelegen weefsels. (Zie de veronderstelde 
werking, beschreven in: over tillandsia's, 
epifyten bij uitstek I). 
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Drie Noord-Amerikaanse veldgidsen 

ingezonden: mei 1980 
bekende Peterson stijl. Ook zijn er beide 

De herpetofauna van Noord-Amerika, die boeken vee! illustraties in de tekst. Waar 
de moeite van het bestuderen ten zeerste nodig zijn ook illustraties van juvenielen 
waard is, wordt beschreven in drie ver
schillende "Field Guides". Deze zijn: 
''The Audubon Society Field Guide to 
North American Reptiles and Amfibians" 
doorB e hIe r en Kin g uit 1979,719 
biz .," A Field Guide to Western Reptiles 
and Amphibians" door R. C. S t e b
b i n s uit 1966, 279 biz.," A Field Guide 
to Reptiles and Amphibians of Eastern and 
Central North America" door R. C o
n a n t uit 1975, 429 biz. 
De laatste twee komen uit de " Petersons 
Field Guide Series" en zijn twee elkaar 
aanvullende boeken. De Audubon g ids 
omvat heel Noord Amerika. De twee boe
ken uit de Petersonserie samen en de 
Audubonuitgave zijn dus eigenlijk twee 
werken die over hetzelfde gebied hande
len. Natuurlijk zijn er verschillen. 
De Petersonserie gaat vrij vaak in op on
dersoortcn en hun respectievelijke ver
spreidingsgebieden. Achterin de boeken 
staan nauwkeurige kaartjes waarop wordt 
aangegeven welk dier waar voorkomt. De 
illustraties van de dieren worden in de gids 
van S t e b b i n s verzorgd door uitrnun
tende tekeningen; 15 pagina's zwart/wit 
en 24 kleuren. De gids van Co n a n t 
wordt ge"illustreerd door pagina 's met vele 
fotootjes op een witte achtergrond. In 
beide gevallen worden de soorttypische 
kenmerken aangegeven door streepjes; de 

opgenomen. 
De Audubon uitgave heeft een aanzienlijk 
beknoptere tekst , doch bespreekt het bio
toop van de betreffende diersoort uit
gebreider. Er wordt weinig aandacht ge
schonken aan ondersoorten en hun ver
spreiding. De illustraties, prima foto's, 
hebben als enig bezwaar dat aileen de 
Amerikaanse naam bij de foto ' s wordt ge
noemd, wat het snel opzoeken in de tekst 
voor ons Europeanen wat moeilijker 
maakt. Overigens zijn aile foto's in kleur, 
in totaal 657. Leuk is het om in dit boek de 
plaatselijke faunavervalsing tegen te 
komen. Soorten zoals de groene leguaan 
(Iguana iguana) en verschillende anolis
soorten zijn in het zuiden van de Y.S. te 
verwachten, maar oude bekenden, zoals 
de smaragdhagedis (Lacerta viridis) en de 
Rui'ne-hagedis (Podarcis sicula) doen je 
meer opkijken. Ontstellend is het om te 
merken dat ook de Afrikaanse klauwkikker 
(Xenopus laevis) daar is verwilderd. 
Een laatste verschil is de prijs; de Audubon 
Field Guide komt op ongeveer f 30,-, 
terwijl de twee de len van de Peterson Field 
Guide Series sarnen op het dubbele ko
men. U krijgt dan wei meer informatie 
voor dat geld. 
De beide gidsen zijn geschikt voor lief
hebbers, die gei.nteresseerd zijn in Noord
amerikaanse dieren. 



Fig. 39 uit het bock: 
larve van de boom
kikker (fly/a 

arborea) lo to : 
Arnt ze n 

284 pagma·s 
48 zw/w foto 's 
26 kL foto 's 
26 kl. foto's 
90 tekeningen 
27 kaanen 
Uitgever: 
A.A. BaJkema 
Rotterdam 
prijs: f 38,50 
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BOEKBESPREKlNG 

Max Sparreboom (red.), 1981 

DE AMFIBIEEN EN REPTIELEN VAN 
NEDERLAND, BELGlE EN LUXEM
BURG 
In het Nederlandse taalgebied verschijnen 
helaas betrek.kelijk weinig goede boeken 
over amfibieen en reptielen. Het verheugt 
me dan ook bijzonder, dat onlangs het hier 
besproken boekwerk over de herpetofauna 
van de Benelux-landen gereed kwam. Het 
boek is geschreven door een groep biolo
gen, onder redactie vanS p a r r e-
b o o m, die tot voor kort redactielid van 
Lacerta was. Op deze manier werd be
reikt, dat elk onderwerp door een specia
list op het betreffende gebied behandeld 
wordt. 
Met een algemeen inleidend hoofdstuk 
over evolutie, kenmerken, verspreiding in 
Noordwest-Europa en een groot aantal an
dere biologische gegevens over amfibieen 
en reptielen begint het boek. Hier blijkt 
meteen al , dat het boek is geschreven voor 
een breed publiek: in duidelijke en begrij
pelijke taal krijgt ook de leek al dadelijk 
een goede indruk van de dieren waarover 
het boek handelt. Daama is het boek opge-

bouwd uit een speciaal en een algemeen 
gedeelte. 
In de volgende hoofdstukken (Salaman
ders, Kikkers en padden, Schildpadden, 
Hagedissen en Slangen) komen aile amfi
bieen en reptielen uit de Benelux aan de 
orde. Van elk dier komen volgens een 
standaardrecept de volgende onderwerpen 
aan bod: kenmerken, verspreiding, bio
toop en levenswijze. De beschrijvingen 
van het uiterlijk der dieren konden kort 
gehouden worden, aangezien van elk dier 
een kleurenfoto wordt gegeven. Details 
van dieren, biotopen en amfibieelarven 
zijn afgebeeld in zwart-wit foto's of teke
ningen. Over het algemeen zijn de afbeel
dingen van goede kwaliteit, slechts een 
enkele foto laat wat de scherpte betreft te 
wensen over. Op de levenswijze van de 
dieren wordt het meest uitgebreid inge
gaan: winterslaap, groei en ontwikkeling, 
gedrag, voedsel en vijanden. De vele inte
ressante gegevens over de levenswijzen 
aileen al, verlenen dit boek zijn bestaans
recht. Literatuurgegevens worden er in 
ruime mate bij betrokken, dat is dan ook 
wei te merken aan de omvang van de li
teratuurlijst achterin het boek, die elf pa-



Fig. 24 uit het boek: 
jonge geelbuik
padjes (Bombina 
variegata) in een 
poel in het Yijener
bos in Zuid
Limburg. 
De opname dateert 
van september 1966. 
foto: Y a n W ij k 
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gina's telt. De stijl van schrijven is natuur
lijk door de vele auteurs niet steeds gelijk, 
over het geheel genomen zijn de teksten 
echter prettig leesbaar. Aileen het hoofd
stuk over de hagedissen vind ik wat droog 
geschreven. 
Het algemene gedeelte begint met het 
hoofdstuk Werkrnethoden in het veld. Op 
welke wijze onderzoek wordt verricht aan 
verspreiding, populaties en levenswijzen 
van reptielen en amfibieen, wordt aan de 
hand van onderzoek van een aantal Neder
landse instituten en universiteiten uit de 
doeken gedaan. De vele praktische voor
beelden maken van dit hoofdstuk een zeer 
prettig leesbaar verhaal, waarin een beeld 
geschetst wordt van de werkzaamheden 
van de bioloog in het veld. Voor amateur
herpetologen die zelfhet veld in gaan, zijn 
er vele nuttige tips in dit hoofstuk aan te 
treffen. 
In een apart hoofdstuk worden de verschil
lende landschapsvormen waarin reptielen 
en amfibieen goed kunnen (konden) gedij
en beschreven. De wijzen waarop deze 
biotopen en daardoor hun bewoners wor
den bedreigd worden uitgebreid beschre
ven en vele malen wordt op de noodzaak 
van biotoopbescherming gewezen. lngre
pen in het landschap, ontwatering, water
vervuiling , door de mens gei'ntroduceerde 
(on)natuu.rlijke vijanden, gevolgen van re
kreatie en onjuist beheer passeren achter
eenvolgens de revue. De auteur van dit 
hoofdstuk beeindigt zijn verhaal met de 
volgende, door mij volledig onderschre-

ven, wens: " Hopelijk zaJ in de toekomst 
bij de ruimtelijke ordening, de landinrich
ting en het terreinbeheer een evenwichti
ger belangenafweging plaatsvinden op 
grand van objektieve kriteria vanuit algc 
meen geaccepteerde natuurbeheersdoel 
stellingen, en zullen de reptielen en amfi
bieen daardoor de aandacht ki ijgen die ze 
verdienen. " 
Hoewel dit boek niet als veldgids bedoeld 
is, wordt er wei een goede determineerta
bel gegeven, vergezeld van vele illustra
tieve tekeningen. Aileen de tekeningen 
van de larven van de Alpenwatersalaman
der begrijp ik niet helemaal, het verschil 
tussen de beide staartvormen kan ik niet 
onderscheiden. Het ware nuttig geweest er 
bij de determinatie van anurelarven op te 
wijzen, dat de ademopening aileen onder 
water zichtbaar is en hoven water eventu
eel door voorzichtig sonderen met een 
zachte grasspriet te localiseren is. 
Van elk dier wordt een verspreidingskaar
tje gegeven, de kaartjes worden voorafge
gaan door een toelichting op het systeem 
van uurhokken, dat in Nederland anders is 
dan in Belgie en Luxemburg . De versprei
dingsgegevens voor Nederland berusten 
o.a. op het archief van de herpetogeografi
sche dienst van Lacerta. Van el.ke soort 
wordt ook nog op een apart klein kaartje de 
verspreiding binnen Europa weergegeven. 
De kaartjes van de verspreiding in Neder
land worden door de auteurs als ' voorlo
pig' gepresenteerd, aanvullende gegevens 
worden op dit ogenblik verzameld door 
A n n i e Z u i d e r w i j k en W i m 
Bergman s. 
Het doel van dit boek, een duidelijk beeld 
te geven van de levenswijze van de in de 
Benelux voorkomende amfibieen en rep
tielen voor een breed publiek, is mijns 
inziens volledig bereikt. De gespeciali
seerde liefhebber zal zich aan dit boek niet 
bekocht hoeven voelen, hoewel het van 
mij best een tientje goedkoper had mogen 
zijn. 

Frits van Leeuwen 
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