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Over het ontwaakgedrag bij enkele makikikker
soorten (Phyllomedusa; Agalychnis) 

lngezonden: juni 1982 

IN LEIDING 
In een vorig artikel (VAN EIJSDEN, 1977) 
beschreef ik in het kort het merkwaardige 
ontwaakgedrag dat ik kon waamemen aan 
Phyllomedusa lemur en Agalychnis calli
dryas, met de mededeling later uitvoeriger 
op het onderwerp terug te komen. De be
tekenis van het ontwaakgedrag is me nog 
steeds niet duidelijk, maar mijn bevin
dingen leken belangwek.kend genoeg om 
er een verslag aan te wijden. 

HET ONTW AAKGEDRAG 
P. lemur en A. callidryas vertonen een 
ontwaakritueel dat ongeveer als volgt ver
loopt. Nadat hij gedurende de dag in ver
tikale houding tegen een blad aangedrukt 
heeft Iiggen slapen, opent de kikker, bij 
het val len van de avond, een oog, korte tijd 
later het andere, ook wei beide ogen 
tegelijk. Dan heft het dier de romp van het 
blad tot het alleen met de onderkant van 
vingers en tenen aan het blad gekleefd zit , 
en zakt iets door de paten naar beneden. 
Daarbij begint de kikker over de gehele 
bovenzijde te glimmen aJsof hij hevig 
transpireert. Vervolgens wordt een serie 

wringende en persende bewegingen ge
maakt, de rug wordt beurtelings gestrekt 
en bol getrokken. Deze oefeningen 
worden afgewisseld door vervaarlijke 
geeuwen, waarbij men vaak in een mond
hoek een slijmdraadje getrokken ziet 
worden. Tussentijds maakt de kikker. 
vegende bewegingen met de rug van de 
handen tangs de bek. Aan het eind van de 
zitting heb ik mijn kik.kers vaak zien de
feceren, waama ze zich optrekken, rond
kijken en de avond instappen. De huid is 
dan inmiddels mooi droog geworden . 
Soms is de volgorde van het ritueel om
gegooid, begint de kik.ker b. v. de bek af te 
vegen alvorens te gaan hangen aan de 
hechtschijfjes, te defeceren en daama pas 
te trekkebekken. Vaak worden een of meer 
fasen overgeslagen, b. v. het vegen tangs 
de bek, het defeceren of het geeuwen. 
Weliswaar is het niet ongewoon vervel
lende boomkik.kers in dergelijke wat ver
ontrustende houdingen aan te treffen, 
maar de frekwentie waarmee het ontwaak
gedrag wordt vertoond wekt verbazing. 
Destijds hield ik A. callidryas (3 wijfjes, 
2 mannetjes) in een dicht beplante serre en 
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P. lemur (2 wijfjes, 3 mannetjes) in een 
nog dichter beplant paludarium. Het waar
nemen van het ontwaakgedrag aan ver
schillende dieren tegelijk was niet altijd 
mogelijk. Het was zaak de kikkers niet 
voortijdig te verstoren en op tijd een 
waarnemingspost te betrekken. Soms 
lukte het twee of drie dieren een aantal 
dagen achtereen in de gaten te houden. 
In juli en augustus 1976 kon ik een groot 
aantal avonden waarnemingen doen aan 
een bepaald Agalychnis-wijfje en terloops 
nog wat ontwaakgedragingen van een 
tweede wijfje en een mannetje meenemen 
(zie tabel). In juli vond het ontwaken 
meestal plaats tussen 20.00 uur en 20.30 
uur, in augustus tussen even voor 19.00 
uur en 20.00 uur. Het komplete ritueel 
duurde ongeveer 15 tot 30 minuten. 

MOGELIJKE VERKLARING 
MERTENS ( 1975) in een memoriam voor 
Richard OESER, vermeldt waarnemingen 
door de laatste van het ontwaakgedrag van 
Hyliden. KLINGELHOFFER ( 1956) maakt 
eveneens melding van zulke waarnemin
gen door OESER, die het verschijnsel 
scheen te beschouwen als het verwijderen 
van een slijmovertrek ontstaan tijdens 
avondlijk zweten. lk heb echter in de 
publikaties van OESER zelf, niets over het 
ontwaakgedrag kunnen vinden. 
PORTER ( 1972) vermeldt dat het verve lien 
bij amfibieen, na de metamorfose, met 

regelmatige tussenpozen van enkele dagen 
tot een maand of Ianger (waarschijnlijk 
afhankelijk van de soort; auteur) onder 
controle staat van schildklier en pijnappel
klier. Het zou dus kunnen dat soorten als 
P. lemur en A. callidryas om de andere 
dag of zelfs dagelijks van vel wisselen, of 
tenminste delen van hun vel, want van 
beide heb ik vele achtereenvolgende 
ontwaak-sessies kunnen bijwonen. Ook 
OESER's verklaring verdient echter over
weging. 

HET ONTW AAKGEDRAG BIJ 
PHYUOMEDUSA 
HYPOCHONDRIALIS 
Aangezien ik ook een tweetal P. hypo
chondria/is in mijn paludarium had · 
wonen, heb ik geprobeerd ook deze kik
kers op vreemde ontwaakbewegingen te 
betrappen. Dat lukte niet al te best, omdat 
deze soort bij mij pas ver na twaalven 
's nachts wakker werd en eventueel ver
toond ontwaakgedrag niet zoals bij beide 
eerder genoemde kikkersoorten bij sche
merlicht geobserveerd kon worden. In
middels had ik opgemerkt dat P. hypo
chondria/is overdag altijd in horizontale 
houding op een takje slapend kon worden 
aangetroffen, buik en kop nauwelijks in 
kontak! met het takje, de grijpvingers en 
-tenen om dat takje geklemd. Anders dan 
P . lemur en A. callidryas die steeds verti
kaal hangend aan een blad de dagslaap 
doorbrengen, dicht tegen het blad aan
gekleefd, handjes en voetjes onder het lijf 
getrokken en gebruik makend van de 
hechtschijfjes. 
In een proefterrarium (40xl5x45 em) 
waarin aileen een nestvaren stond, was 
P. hypochondria/is even wei bereid zich in 
vertikale houding op een varenblad ter 
ruste te begeven en na verwijdering van 
deze plant zelfs tegen de kale achterwand 
van bet terrarium of tegen de voorruit. In 
het Iaatste geval was het kontakt van buik 
en keel met het glas zeer innig. BLAYLOCK 
et a! (1972) vermoeden dat het geringe 
kontakt met het substraat tijdens de slaap 
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en ook tijdens de voortbeweging kenmer
kend is voor dit soort kik.kers, die, zoals is 
gebleken , de huid insmeren met een vet
houdend slijm; hoe minder kontakt, des te 

beter blijft het spul zitten. 
Van 30 januari tot 9 februari 1977 heb ik in 
genoemd proefterrarium toch enige ont
waakbewegingen aan P. hypochondria/is 
kunnen waarnemen. Daartoe werd het ter
rarium verduisterd met een katoenen hand
doek. Door af en toe heel voorzichtig met 
een mini-staaflantaarn schijnend achter de 
handdoek te gluren, werd ik iets gewaar 
van het ontwakende dier. 
Op 30 januari, verduistering 23.25 uur; ca. 
15 minuten na verduistering: de kikker 
hangt als een P. Lemur aan het nestvaren
blad, voor- en achterpoten wijd van het 
lichaam gehouden, veegt vervolgens af
wisselend met beide achterpoten tangs de 
flanken, wringt en perst de romp en maakt 
enige minuten 'golvende' bewegingen met 
de rughuid, die plotseling sterk gaat glim
men en na enige minuten weer droog lijkt, 
waarna het dier zich optrekt en wegklau
tert. De hele ceremonie duurt ca. 15 mi
nuten. 
31 Januari (kikker slaapt des daags tegen 
voorruit), verduistering 24.00 uur; 0.05 
uur: gaapje; veegbewegingen over rug met 
rechter achterpoot; idem met rechter voor
poot; vervolg niet waargenomen. 
I Februari (slaapt tegen achterwand ge
plakt), verduistering 23.55 uur; kort 
daarop enige vegen met voor- en achter
poten tangs lichaam; gaat hangen als een 
P. lemur; doet bek open en dicht; rugzijde 
sterk glimmend; 0.05 uur: rugzijde wordt 
dof, dier begint te !open. 
2 Februari , vcrduistering 0.04 uur, zit op 
nestvarenblad; 0. 10 uur: een oog open en 
weer dicht; om 0.20 uur twee vegen over 
nek met linker voorpoot, gevo1gd door een 
veeg met linker achterpoot over nek; rug
huid g1anst even op en wordt weer droog, 
waarna het dier met open ogen beweging
loos blijft zitten; waarneming gestaakt. 
3 Februari (zit stijf tegen varenblad aan
gedrukt, zelfde b1ad a1s 2 februari), 23.30 
uur verduistering; 23.35 uur; b1ijkt al rond 
te !open. 
4 Februari , 0.45 uur verduistering; 0.50 
uur: hangt aan blad, trekt bek.ken, bolt de 
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rug en glimt hevig; geen veegbewegingen 
gezien. 
5, 6, 7 Februari; voor 24.00 a! wakker en 
bezig zich te verplaatsen. 

8 Februari, verduistering 0.25 uur; 0.31 
uur: rugbollen, glimmen, geeuwen; 0.33 
uur: rug wordt droog, kikker gaat !open. 
9 Februari, verduistering 23.15 uur: slaapt 
nog; 0.00 uur: blijkt 5 em lager op blad te 
zitten, geeuwt, glimt en trekt een velletje 
tussen bek en linker voorpoot, bolt de rug; 
0.20 uurdroge rug, loopt weg. 
De conclusie mag worden getrokken dat 
ook P. hypochondria/is regelmatig, soms 
elke avond, het ontwaakgedrag vertoont. 
Tijdsduur van ontwaakgedrag tussen 3 (?) 
en 20 minuten. 

VET AFSCHEIDING VAN DE HUID 
Volgens BLAYLOCK et al (1972) hebben 
sommige, in savannegebieden voorko
mende Phyllomedusa-soorten aanpassin
gen ontwikkeld aim het drogere milieu. 
Zulke aanpassingen zijn: een toestand van 
verstarring tijdens de slaap (verlaagde 
stofwisselingsaktiviteit), het slapen op een 
vaste (gunstige) plaats en het bezit van 
vetafscheidende klieren in de huid en 
daarmee samenhangend een gestruktu
reerd veeggedrag met handen en voeten, 
waardoor het vet uit de klieren tezamen 
met huidslijm tot een waterafstotend folie 
over het gehele lichaam wordt uitgestre
ken. De huid wordt op deze manier afge
sloten, verdamping van vocht via de huid 
verhinderd. Soorten die deze aanpassin
gen vertonen zijn: Phyllomedusa sauva
gei, P . iheringi, P. pailona en P. hypo
chondria/is (BLAYLOCK eta!, 1972). Als 
controledieren werden ook Agalychnis 
annae en Pachymedusa dacnicolor, de 
eerste uit vochtig regenwoudgebied in 
Midden-Amerika, de laatste uit droger ge
bied in Mexico, onderzocht. 

ONDERZOEKMETHODE 
De kikkers van BLAYLOCK bleken te wor
den aangezet het veeggedrag te demon
streren als ze werden aangeraakt tijdens de 
dagslaap. Het veeggedrag was het opval
lendst bij P. sauvagei; A. annae en P. 
dacnicolor vertoonden het veeggedrag 
nooit. Als proefdier werd P. sauvagei ge-
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kozen. Ondergehracht in ruime, beplante 
kooien of kleinere terrariums hij een tem
peratuur van 26-30° C, werden deze kik
kers van hun slaapplaats genomen, aan
geraakt en Iicht gewreven en daarna aan de 
voet van hun slaapplant gezet, waarna de 
dieren bedaard naar hoven klommen tot ze 
hij een geschikte zitplaats kwamen. Dan 
hegonnen ze veegbewegingen te maken in 
een tamelijk vast patroon: eerst met beide 
achterpoten langs de romp en over de kop, 
dan beurtelings met de voorpoten. Onmid
dellijk v66r het vegen werd de huid glim
mend. Het vegen duurde maximaal 24 
seconden. Er leek verhand te bestaan tus
sen de mate van aanraking en de uitge
hreidheid van de veegreactie. Na aanra
king hleek het vochtverlies via de huid 
toegenoemen, na de veegreactie sterk af
genomen. 
Vetklieren hleken zich te bevinden in de 
huid van aile onderzochte Phyllomedusa, 
hij Pachymedusa dacnicolor zeer weinig, 
hij Agalychnis annae in het geheel niet. 
De vorming van een vers ondoordringhaar 
vetlaagje op de huid hij de vier onder
zochte Phyllomedusa-soorten na het 
wrijven en aanraken, werd onderzocht 
door afspoelen van deze Iaag en dan een 
mikroskoopglaasje in het spoelwater te 
dopen, of door het glaasje direkt tegen de 
glimmende huid te wrijven. Vetbestand
delen (lipiden) konden worden aange
toond met behulp van de kleurstoffen 
Sudan III en IV. In hoeverre het huidslijm 
fungeert als drager van het vet werd niet 
duidelijk. Melding werd nog gemaakt van 
een P. sauvagei bezig met het verorberen 

van rolletjes afgestoten huid, die eveneens 
vetachtig materiaal bevatten. 

WERKWIJZE EN RESULT A TEN 
Natuurlijk heh ik geprobeerd volgens de 
methode 'Blaylock' het veeggedrag aan 
mijn P. hypochondria/is te ontlokken. De 
respons van de kikkers was naar verwach
ting. Bij P. lemur en A. callidryas lukte 
dat niet. Deze kikkers worden, in hun 
slaap gestoord, snel aktief en vegen dan 
niet. Wei heh ik geprobeerd vetafschei
ding aan te tonen hij A. callidryas, P. 
lemur en P. hypochondria/is tijdens het 
ontwaakritueel, hij de laatste soort ook hij 
het ontwaken na aanraking. 
Om aan Sudan III of IV en gegevens over 
het gehruik ervan te komen, was een op
roep in het mededelingenhlad van Lacerta 
voldoende. Sudan III met gehruiksaan
wijzing werd me verschaft door de Hr. 
H.J.M. v.d. Pol uit Alphen a/d Rijn die ik 
bij deze nog eens dank voor zijn hulp. 
Voor het afnemen van huidsekreet van 
ontwakende (A. callidryas, P.lemuren P. 
hypochondria/is) en gewekte (P. hypo
chondria/is) kikkers werden mikroskoop
glaasjes gehruikt die tevoren met zeep en 
water en vervolgens met een watje met 
xylol waren ontvet. Op het moment dat de · 
kikker glom, werd een glaasje tegen de rug 
van het dier gedrukt en even voorzichtig 
heen en weer gestreken. Het afgenomen 
materiaal werd vervolgens samengewre
ven met enkele druppels Sudan III, afge
dekt met een dekglaasje en even hoven een 
klein gasvlarnmetje verwarmd. Bij 
300-400 x vergroting kan vetachtig ma
teriaal (gesplitst en ongesplitst ) worden 
aangetoond als holvormige oranje-rood 
gekleurde druppels. Bij afkoeling verlie
zen de gesplitste vetzuren hun ·kleur en 
vormen meestal aan de rand van het pre
paraat naaldvormige kristallen, terwijl het 
ongesplitste vet als oranje-rode bolletjes 
zichthaar hlijft. 
Van Agalychnis werd 12 keer materiaal 
afgenomen, I 0 keer hij wijfje A, 2 keer hij 
wijfje B. Wijfje A gaf in 4 gevallen een 
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positieve uitslag, bij wijfje B kon ik geen 
vet-afscheiding aantonen. 
Van een Phyllomedusa lemur wijfje werd 
3 keer huidsekreet afgenomen. Geen vet
afscheiding. 
Het huidsekreet van een P. hypochon
dria/is bevatte na aanraking en veeggedrag 
vetachtige bestanddelen, evcneens tijdens 
het ontwaakritueel. lk sluit niet uit dat de 
proefglaasjes tevoren nog sporen van vet 
bevatten, ondanks ruim gebruik van weg
werphandschoenen. Herhaling kan hier 
twijfel wegnemen. Vooronderzoek van de 
huid op vetklieren onder een elektronen
mikroskoop was ik niet toegerust. 

BESPREKING 
Agalychnis callidryas, Phyllomedusa 
lemur en P. hypochondria/is vertonen een 
typisch ontwaakgedrag waarbij vermoede
lijk de huid, gedeelten ervan (vervelling) 
of een slijmovertrek dat gedurende de 
nacht dan wei v66r het slapen gaan is ont
staan, wordt afgestoten. Dit gedrag kan 
om de paar dagen, mogelijk zelfs aile 
dagen 's avonds worden bijgewoond. 
Tijdens dit ontwaakritueel bevat het huid
slijm bij P. hypochondria/is, mis
schien ook bij A. calli dryas vetachtig 
materiaal, dat echter niet door de kikkers 
wordt uitgesmeerd. De beperkte vegende 
bewegingen bij het ontwaakgedrag lijken 
slechts te dienen om huid of slijmlaag te 
verwijderen. 
Wat de functie van het huidslijm, afgezien 
van het aldan niet aanwezig zijn van vet
ten, kan zijn weet ik niet. Een waterachtig 
folie (sl ijm) zou gasuitwisseling en ver
damping via de huid juist moeten bevor
deren. Misschien is dat met taai opge
droogd huidslijm anders. 
Of genoemde drie kikkersoorten v66r het 
slapen gaan 66k 'zweten' en eventueel 
vegen, kon niet worden waargenomen. Bij 
P. hypochondria/is is dat zeker het geval , 
aangezien de huid van dit dier tijdens de 
dagslaap met een waterafstotend folie is 
bedekt (waterdruppels 'rollen op' , vallen 
van de rug af) , een Iaagje dat na aanraking 

wordt hersteld door afscheiding en uitve
gen van een verse hoeveelheid. 
Wie P . hypochondria/is als terrariumdier 
heeft kunnen observeren, weet dat deze 
kikker zich van vuil , takjes etc. weet te 
ontdoen door typische vegende bewegin
gen van voor- en achterpoten. Het dier 
doet dat zittend , maar ook onder het gaan . 
Dergelijke reacties zien we in veel min
dere mate ook bij andere kikkerachtigen 
(Rana). Het uitgebreide vegen en poetsen 
bij P. hypochondria/is zou hieruit kunnen 
zijn ontstaan. Waar het bezit van vetkl ie
ren voor een savannebewoner als P. hypo
chondria/is profijtelijk kan zijn, is dat veel 
minder het geval bij regenwoud bewoners 
als A. callidryas en P. lemur. De hoeveel
heid eventueel bij hen aan te treffen vet
klieren zal dan ook niet indrukwekkend 
zijn. 

SUMMARY 
Notes are g iven on the awakening-behavior exhibited 
almost every night-fa ll by three spec ies of Phyllo· 
medusine frogs. It consists of a series of rather ste
reotyped movements and postures such as hanging 
perpendicular to the sleeping-lea ve in which only the 
discs arc involved; yawni ng; wiping of the hands 
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along the head and mouth; twisting the body and 
often defecating at the end. During these sessions the 
skin becomes glossy for some minutes and then dries 
up. After that the frogs usually begin to move and 
walk away. Sometimes rolls of skin are seen between 
fingers and the comer of the mouth suggesting 
sloughing or the shedding of a nightly cover of 
mucus. 
An attempt to demonstrate the presence of lipids in 
the mucus exudated duljng the awakening-behavior 
produced positive results in P. hypochondria/is, 
sometimes also in A. callidryas and negative results 
inP.Iemur. 

TONKIN-STOKKEN ALS DECORATIE 
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Bij de opbouw van mijn Aziatisch streekaquarium maakte ik gebruik van Tonkin
stokken met als doel een rietoever-biotoop te scheppen. Ik beredeneerde dat, wanneer ik 
een dergelijk stukje natuur zou imiteren, mijn vissen zich door het samenvallen van hun 
streeptekening en bet verticale schaduwpatroon van het 'riet' veel meer op hun gemak 
zouden voelen. 
De constructie die ik vervaardigde bestaat uit een geperforeerde aluminiumplaat met 
daarop gelijmd de stukken Tonkin. Na de aanschaf, in een tuincentrum, heb ik de staken 
allereerst op maat gezaagd, de ruwe kantjes gladgeschuurd en de uiteinden met sili
conenkit dichtgestreken. Dit afsluiten kan men ook doen door de uiteinden in waterglas 
te dompelen. Vervolgens verdeelde ik het aluminium roosterwerk in onregelmatige, 
voor mijn aquarium passende stukken en boog de rand ervan om, rekening houdend met 
de laag grof grind die eronder was gepland. Het vastkitten van de stokken lukte goed, 
omdat ik de lijm door de gaatjes kon opspuiten. Sommige stokken heb ik extreem kort of 
schuin afgezaagd, waardoor er variatie in het rechtopgaande ~eld kwam. 

In het aquarium geplaatst geeft het bouwsel een heel aardige aanblik, vooral bij planten 
met lintvormige bladeren (Vallisneria) die ik ertussen had gezet. Het resultaat en de 
gunstige uitwerking op de levenslust van mijn dieren deed mij werkelijk afvragen 
waarom men niet vaker Tonkin verwerkt ziet in aquaria en paludaria. In een paludarium 

· zouden m.i. vanuit het water tot aan het plafond doorgetrokken Tonkin-stokken ook op 
terrariumdieren een positieve invloed kunnen hebben. 
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Gouden torren: het is niet alles goud, 
wat er blinkt 

INDELING 
De insectenorde van de kevers of torren 
wordt in een aantal groepen verdeeld, 
waarvan de Lamellicomia of Bladspriet
kevers er een is. De bladachtige uitgroei
sels aan de voorkant van de laatste spriet
leden zijn het belangri jkste kenmerk van 
deze groep. De blaadjes dragen zintuigor
ganen, waannee het insect allerlei factoren 
uit zijn omgeving kan waamemen, bij
voorbeeld voedsel, soortgenoten of een 
geschikte omgeving voor het afzetten van 
de eieren. De Bladsprietkevers op hun 
beurt worden weer verdeeld in enige fa
milies; de Cetoniidae of gouden torren 
vormen er daar een van. Een kenmerk, 
waaraan deze dieren gemakkelijk te her
kennen zijn, is te vinden aan de buitenrand 
van de dekschilden (voorvleugels): deze is 
dicht bij de inplanting als het ware enigs
zins uitgesneden. Tijdens het vliegen 
worden de dekschilden bijna geheel ge
sloten gehouden. De achtervleugels, die 
de vliegbewegingen maken, worden langs 
de uitsnijding zijwaarts naar buiten ge
bracht. 

GOUDENTORREN 
Gouden torren heten dan wei '' gouden'' 
torren, toch is een goudkleur niet kenmer
kend voor deze insekten. Stecker nog: een 
echte goudkleur komt nauwelijks voor. 
Wei treft men vele soorten aan, vooral in 
de tropen van Afrika en Azie, met een 
groenachtige of goudgroene kleur en een 
sterke glans als van gepolijst metaal. Ook 
in Europa komen soorten voor met een 
prachtige metaalglans. Een van de be
kendste, de ook in ons land voorkomende 
Cetonia aurata, de gouden tor, heeft zijn 

naam aan de hele familie gegeven. LIN

NAEUS, die hem zijn wetenschappelijke 
naam gaf, was kennelijk al getroffen door 
de goudgroene glans van het insect (au
rata=de goudkleurige). De meeste soor
ten vertonen geen metaalglans, maar zijn 
mat of glanzend zwart, bruin, rood en zo 
voort, meestal met patronen in contraste
rende kleuren. 

BIOLOGIE VAN GOUDEN TORREN 
Volwassen gouden torren voeden zich 
doorgaans met zachte plantaardige stof
fen, zoals bloemdelen en rijpe vruchten. 
De wijfjes leggen hun eieren direct in of 
vlak bij het voedsel van de toekomstige 
larven. De larven van vrijwel aile soorten, 
voor zover bekend, Ieven van min of meer 
vergane plantaardige stoffen. Meestal 
worden ze in vermolmde boomstammen 
en stobben aangetroffen, maar sommige 
meer gespecialiseerde soorten zoeken af
gewerkt materiaal van mieren- en ter
mietennesten op, of ontwikkelen zich in 
oude vogelnesten. W aarschijnlijk tasten 
eencellige organismen in bepaalde delen 
van het darmkanaal van de larve de cel
wanden van. het opgenomen plantaardig 
materiaal aan, zodat de celinhoud de larve 
ten goede kan komen. Ook de eencelligen 
zelf worden na hun dood door de verte
ringssappen afgebroken, waama de af
braakproducten wellicht eveneens in het 
lichaam van de larve worden opgenomen. 
De ontwikkelingsduur van de larven is 
onder meer afhankelijk van de tempera
tuur en van de grootte van de betreffende 
soort. In het algemeen is de larve enige 
maanden na het verlaten van het ei vol-
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groeid. Zij maakt dan een vrij harde cocon De kever heeft nu een aantal dagen nodig 
van aarde en houtdeeltjes, waarschijnlijk om zijn uitwendig skelet goed hard te Iaten 
vermengd met producten van in het worden; tegelijkertijd krijgen de kleuren 
voorste deel van het lichaarn gelegen hun uiteindelijke waarde. Ook daama 
klieren. Na een korte rustperiode verpopt blijft het insect nog in de cocon, wachtend 
de larve in deze cocon. In de pop vindt nu op het voor hem gunstige seizoen: de lente 
de afbraak van veel larvate structuren en zomer in onze streken, vaak het begin 
plaats en de organen van het volwassen of het einde van de regentijd in de tropen. 
insect, ten dele al in aanleg aanwezig voor Dan breekt de kever de cocon open en 
de verpopping, krijgen hun definitieve begint zijn actieve Ieven als volwassene. 
vorm: een spijsverteringskanaal dat op Bij zonneschijn wijdt hij zich aan voedsel
ander voedsel is ingesteld , vlieg-, loop- en opname en voortplanting, terwijl de nacht 
g raafspieren, voortplantingsorganen. Na en bewolkte perioden overdag meestal in 
enige tijd komt de kever uit de pop te rust worden doorgebracht. 
voorschijn. Van de pop zelf blijft niets 
over dan een ineengeschrompeld vliesje, DE KWEEK 
waaraan met enige moeite nog wei de De laatste decennia worden 0m verschei
delen te herkennen zijn waarin, bijvoor- dene redenen steeds meer soorten gouden 
beeld, de poten zich ontwikkeld hebben. torren gekweekt. Zo kende ik al lang ge-

leden een reptielenhouder, die uitgaande 
van een toevallig gekregen bevrucht wijfje 
van een soort gouden tor uit Afrika een 
kweek had opgezet. Zijn parelhagedissen 
kregen ter afwisseling regelmatig enkele 
van de vette larven te eten. Het houden, 
kweken en waamemen van gouden torren, 
en niet te vergeten ook van andere in
secten, zoals wandelende takken, bid
sprinkhanen en dergelijke, kan vanzelf
sprekend puur om zichzelfs wille plaats
vinden. Maar ook een wat die per gravende 
dierenhouder kan door het kweken van 
deze kevers veel kennis verzamelen ... en 
deze eventueel publiceren. Zo zijn van de 
meeste soorten gouden torren de larven en 
poppen nog niet bekend, laat staan be
sch.reven. Ook bijzonderheden van bij
voorbeeld het voortplantingsgedrag ont
breken voor vrijwel aile soorten. Krui
singsproeven kunnen Iicht werpen op het 
probleem of sterk op elkaar lijkende, dus 
waarschijnlijk .nauw verwante, soorten 
inderdaad afzonderlijke soorten zijn, 
ofwel rassen van een soort. Een van de 
g rootste belemmeringen voor het kweken 
van gouden torren is het verkrijgen van 
kweekexemplaren. Een welwillende die
renhandelaar kan U misschien wei eens 
aan een paar van deze kevers helpen. Een 
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ken van groente is enige voorzichtigheid 
op zijn plaats; vooral de volwassen kevers 
zijn zeer gevoelig voor res ten insecticiden, 
bijvoorbeeld op sla. Een lamp boven het 
verblijf, die op zonloze zomerdagen en in 
de winter elke dag minstens enkele uren 
brandt, en een relatief hoge temperatuur 
zijn voor een geslaagde kweek onont
beerlijk. Uiteraard zijn de soorten uit 
Europa wat dit betreft wat minder kwets
baar, maar de tropische soorten zijn tame
lijk veeleisend wat Iicht en warmte betreft. 
Een luchttemperatuur varierend van circa 
18 graden Celsius 's nachts tot 25 graden 
overdag, en een relatieve luchtvochtigheid 
van 70- 80% zijn een globale norm. Na
tuurlijk is er niets aan de hand als de tem
peratuur overdag eens tot 30 graden op
loopt, of een paar nachten wat onder de 18 
graden ligt. 
Heeft men enige kevers in de kooi ge

enkele keer is ook een dierentuin bereid plaatst, dan zullen er, als het goed warm is 
enige paartjes afte staan ofte ruilen. Eigen en de dieren volkomen uitgerijpt zijn, al 
initiatief of hulp van kennissen, die in gauw copulaties plaatsvinden. Korte tijd 
warme Ianden hun vacantie doorbrengen later worden de eitjes her en der verspreid 
of werk hebben, zal in de meeste gevallen in de bodem afgezet. De hieruit te voor
toch wei de enige mogelijkheid zijn om schijn gekomen larfjes Ieven van het half
aan paartjes van geschikte soorten te vergane plantenmateriaal in de bodem
komen ... en 6f ze geschikt zijn blijkt pas Iaag, maar ze eten ook gretig mee van 
bij het kweken . Zelf kweek ik al jaren, de vruchten, brood, bloemen en groenvoer. 
ene generatie na de andere, een Pachnoda- Het vochtig houden van de bodemlaag is 
soort uit Kenya. De stamouders ving ik, voor een goede ontwikkeling van de larven 
tijdens een vakantie, in het stadspark van strikt noodzakelijk. De larven kunnen te 
Nairobi. De soorten, die tot nu toe in droge substanties moeilijk of niet op
Europa gekweekt zijn, kunnen als volgt nemen , ze blijven klein of verhongeren. 
behandeld worden. In een ruim, goed ge- Ook de poppen in hun cocons, die zich in 
ventileerd insectarium wordt een dikke de bodemgrond bevinden, zijn gevoelig 
laag bladaarde, vermengd met turfmolm, voor droogte; de kevers ontwikkelen zich 
aangebracht en redelijk vochtig maar niet dan slecht, en ze kunnen vaak de tamelijk 
nat gehouden. Een paar takken of stukken harde cocon niet open krijgen. De hier 
schors kunnen als rustplaats voor de aangegeven methode zal voor vee! nog 
kevers dienst doen. Als voedsel zijn ba- niet gekweekte soorten wei tot goede re
nanen, peren, kersen en zoete appels zeer sultaten leiden. In hoeverre ook "moei
geschikt. Misschien vanwege de kwalifi- lijke" soorten, die misschien speciale 
catie "Golden" worden vooral appels van eisen aan voedsel, temperatuur, duur en 
het ras Golden Delicious met graagte ge- sterkte van de belichting, of vochtigheid 
geten! Bruinbrood, paardebloemen en stellen, op deze wijze te kweken zijn, is 
allerlei groenvoer vormen een goede aan- een vraag die alleen door zelf proberen is 
vulling op het fruitmenu. Bij het verstrek- op te lossen. 
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Een geval van legnood bij een roodwang
schildpad (Chrysemys scripta elegans) 

lngezonden: juli 1982 

IN LEIDING 
Legnood is volgens FRYE (1974) bij 
schildpadden de meest voorkomende 
voortplantingsstoomis. 
Als verschijnselen worden een voortdu
rende persdrang en een enkele keer een 
toenemende benauwdheid vermeld (FRYE. 

1974; GLASSFORD & BROWN, 1977). 

VERSCHIJNSELEN 
Een 5'12 jaar oude roodwang (Chrysemys 
scripta elegans) vertoonde enige weken 
verschijnselen van legnood. Het dier was 
erg onrustig, ging regelmatig het landge
deelte op, waar het een kuil groef in het 
aanwezige zand. Het dier spreidde daama 

de achterpoten en begon dan te persen, 
echter zonder resultaat. 

DIAGNOSE 
Er was voor de rechterachte~:poot in de 
lichaamsholte een ei te voelen. Op grond 
van deze bevinding en de verschijnselen 
van de schildpad werd een rontgenfoto 
gemaakt (fotol). Op de rontgenopnarne 
waren acht eieren te zien. 

BEHANDEUNG 
Met behulp van diverse medicijnen is 
getracht de legnood op te heffen, echter 
zonder resultaat. 



Foto4: 
De weggenome n 
eierstokken , eilei
ders en eieren . 
Foto: Tijdschrift 
voor 
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Foto2: 
Schildpad in alge
hele narcose. Met 
behulp van een vilt
stift is het uit te za
gen luikje aangege
ven . 
Foto: Tijdschrift 
voor 
Diergeneeskunde. 

Er is toen besloten om de eieren via 
operatieve weg te verwijderen. Het dier 
werd onder algehele narcose gebracht 
(foto 2). Met behulp van een beenzaag 
werd een luikje uit het buikschild gezaagd. 
Het onder het luikje gelegen buikvlies 
werd ingeknipt. De eileiders met de eieren 
en de eierstok.ken waren nu zichtbaar. De 
eierstok.ken bevatten zeer vele dooiers 
(foto 3). 
Omdat de kans op een herhaling van de 
legnood aanwezig was, vanwege het grote 
aantal dooiers, is besloten om behalve de 

eieren ook de eileiders en de beide eier
stok.ken weg te nemen (foto 4). 
Het luikje is met behulp van staaldraad 
hechtingen weer in het buikschild vast
gezet (foto 5). Over de zaagsneden is een 
laag autopolymeriserende kunsthars aan
gebracht. 
De schildpad werd eenmaal per dag ge
durende een half uur in een bak met water 
.gezet. Het dier had zo de mogelijkheid om 
water en voedsel tot zich te nemen en 
ontlasting te produceren. 
Na drie weken werd de schildpad bij de 
andere schildpadden in het aquarium ge
plaatst. 

DISKUSSfE 
Legnood bij schildpadden kan door ver
schillende oorzaken ontstaan. Een inade
kwaat biotoop (verkeerde huisvesting en 
verzorging) of het breken van een of meer 
eieren in de eileider kunnen de legnood 
veroorzaken (FRYE. 1974). Weeenzwakte 
ten gevolge van een kalkgebrek is ook een 
mogelijkheid. (JORDAN & KYZAR, 1978). 
Indien een medicamenteuze behandeling 
niet succesvol is, is een operatief ingrijpen 
vanwege de kans op een eileiderontsteking 
gewenst (FRYE & SCHUCHMAN, 1974 ). 



Foto 3: Ecn gedeelte van de eilcider met eieren (a) en een eierstok (witte pijlcn). 
Foto: Tijdschrift voor diergeneeskunde. 

Foto 5: Rontgenfoto na de operatic. Het uitgezaagde luikje is hierop te zien. 
Foto: Vakgroep Veterinaire Radiologic, Utrecht. 

SUMMARY 
In this an:icle a case of egg retention in a red aered 
slider (Chrysemys scripta elegatiS) is reponed. A sur
gical treatment is briefly described. 
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lngezonden: december 1981 

INLEIDING 
Het gebruik van wetenscbappelijke namen 
is in de terrariumliefhebberij een algemeen 
verscbijnsel, waar veel terrariumhouders 
nogal moeite mee bebben. Persoonlijk 
vind ik dit gebruik zeer terecht omdat er 
vele voordelen zitten aan de bekendheid 
met deze namen. Het juist gebruik ervan is 
dan wei een voorwaarde. Over het nut, bet 
ontstaan en de betekenis van de weten
scbappelijke namen wil ik nu een korte 
uitleg geven. 

ONTSTAAN 
In principe bebben aile dieren een naam. 
De bevolking van een streek waarin een 
dier leeft heeft een term om een dier aan te 
duiden. Helaas willen die termen nogal 
eens verscbillen. Zo ken ik de term 
'worker' (naar bet geluid waarschijnlijk) 
als naam voor de groene kikker, maar ik 
vrees dat buiten m'n geboortestreek de 
Krimpenerwaard, slecbts een enkeling 
weet wat ik met een worker bedoel. 
Zodoende is ooit de afspraak gemaakt bet 
dier in bet algemeen bescbaafd Nederlands 
"groene kikker" te noemen. Komen we 
nu over de grens dan zullen de mensen 
daar weinig begrijpen van ons woord 
''groene kikker''. Op zo'n moment groeit 
de beboefte aan een intemationale term. 
Dit probleem is niet van vandaag, maar 

stamt al uit de periode van de renaissance. 
Men bebielp zicb in die tijd met het 
vertalen van de term uit de landstaal naar 
bet Latijn. Dat gaat goed als het om 
bekende dieren gaat, maar de aanvoer uit 
o.a. Amerika maakte het geheel al vlug 
weer onoverzicbtelijk. ''Lacerta Ameri
cana viridis" oftewel "groene Ameri
kaanse bagedis" is op den duur ook een 
weinig zeggende term. In 1758 verscbeen 
de tiende editie van Linnaeus' 'Systema 
Naturae' met daarin tweedelige (binomi
nale) namen. Deze waren verlatiniseerd en 
voorzien van een duidelijke omschrijving 
van de bedoelde soort. Deze beschrijvin
gen heeft men als uitgangspunt gekozen en 
gesteld dat voortaan aileen namen geac
cepteerd werden als ze precies zo werden 
gebracbt d. w .z. tweedelige verlatiniseer
de namen met een duidelijke bescbijving 
van de soort. 

SAMENSTELLING 
Linnaeus verdeelde bet dierenrijk in groe
pen en verzamelingen van groepen van 
dieren die veel met elkaar gemeen hadden. 
Daarmee probeerde hij het dierenrijk zo 
overzicbtelijk mogelijk te catalogiseren. 
De kleinste eenheid (=taxon m. v.: taxa) in 
dit systeem was de soort. Een groep van 
soorten met veel overeenkomstige ken
merken werd een geslacbt. Om de plaats 
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van een soort duidelijk te maken gaf 
Linnaeus z 'n soorten als eerste naam de 
naam van het geslacht waarbij hij ze 
indeelde. De eerste naam kan dus voor 
verschillende soorten gelijk zijn. De 
tweede naam moet ecbter in zo'n geslacbt 
duidelijk maken welke soort er bedoelt 
wordt en kan dus in een geslacbt maar een 
keer voorkomen. He'laas kunnen weten
schappers niet alles overzien en zeker in 
vroeger jaren toen de communicatie nog 
niet zo vlot verliep kon het voorkomen dat 
verschillende wetenschappers totaal ver
schillende dieren met eenzelfde ge
slachts- en soortnaam aanduidden. Dat 
leverde dan problemen op want nu werden 
verschillende dieren met de zelfde naam 
aangeduid. Om nu aan te geven welke 
beschrijving bij welke naam hoort wordt 
achter de wetenscbappelijke naam van het 
dier de naam van de beschrijver en het 
jaartal, waarin het dier voor het eerst 
beschreven werd, vermeld. 
Ook is bet vaak voorgekomen dat twee 
natuuronderzoekers een zelfde soort be
schreven en ieder een eigen naam gaven. 
In dat geval wordt de naam die het eerst 
gepubliceerd werd gebruikt. Twee ver
schillende namen die een zelfde dier aan
duiden noemen we synoniemen. Nu kan 
het gebeuren dat een onderzoeker een 
geslacht gaat onderzoeken en tot de con
clusie komt dat een aantal soorten eigen
lijk niet in het onderzochte geslacbt thuis
horen. Die soorten worden dan naar een 
ander geslacht overgebracht. Voorbeelden 
van dit soort veranderingen vinden we 
volop in de terrariumliteratuur. Zo wordt 
de roodwangschildpad tegenwoordig 
Chrysemys scripta genoemd, vroeger 
Pseudemys. Als een soort overgezet wordt 
uit bet geslacbt waarin hij oorspronkelijk 
werd benoemd wordt de auteursnaam tus
sen baakjes gezet. 
Iguana iguana (Linnaeus, 1758) om nu 
een voorbeeld te geven, is door Linnaeus 
als eerste beschreven in 1758 als Lacerta 
iguana. Later is de soort overgezet in een 
(nieuw) genus, vandaar de baakjes. 

ONDERSOORTEN 
Een soort wordt gedefmieerd als een groep 
van dieren die zich onderling kunnen 
voortplanten en vrucbtbare nakomelingen 
opleveren. Nu kan bet voorkomen dat er 
dieren zijn die wei aan dit kriterium 
voldoen, maar tocb veel van elkaar af
wijken. Deze dieren bebben dan te veel 
verschillen om echt hetzelfde te zijn maar 
zijn ook niet als soorten te onderscbeiden. 
Zulke vormen heten dan ondersoorten. 
Ondersoorten hebben echter als beperking 
dat ze pas echt een ondersoort zijn als ze 
niet samen met een andere ondersoort van 
de zelfde soort in een gebied Ieven. Smalle 
grensstroken kunnen nog, maar de ver
spreidingsgebieden mogen elkaar niet 
overlappen. Wie nu op een eiland effen en 
gevlekte hagedissen aantreft zal misschien 
denken met twee ondersoorten van doen te 
hebben, maar dat is dan niet bet geval. 
Leeft echter de gevlekte vonn op het ene 
eiland en de effen vonn op het andere dan 
kan er sprake zijn van ondersoorten. 
Ondersoorten worden gedacbt te zijn ont
staan uit een soort. Dat kan gebeurd zijn 
doordat een groot eiland in vele kleine 
eilandjes werd opgesplitst en dat op elk 
eilandje andere kenmerken werden gese
lecteerd. 
De namen van deze ondersoorten zijn de 
derde naam in een wetenscbappelijke 
naam. Als er van een soort geen onder
soorten bekend zijn moet er ook geen 
derde naam aan de wetenschappelijke 
naam worden toegevoegd. Achter de vol
ledige naam van een ondersoort wordt de 
naam van de beschrijver van die onder
soort genoemd. V oor de nominaatvonn, 
de ondersoort dus die de soortnaam als 
eerste heeft gekregen, geldt dat daaracbter 
de beschrijver v~ de soortsnaam blijft 
staan. 
Handelaren maken soms misbruik van 
ondersoortsnamen. Bekend is dat soms 
ondersoortsnamen tot soortnamen verbe
ven worden om daannee diersoorten die in 
Nederland beschenning genieten tocb te 
kunnen verkopen. (Hyla sarda= Hyla 
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arborea sarda, dus verboden. N.b. Hyla 
meridionalis is wei een soort). In een 
ander geval kunnen ondersoorten tot soort 
worden verheven als het gaat om een dier
groep waarin er verzameid wordt. Een 
nieuwe soort is dan bijzonder en meer 
waard, dat wil zeggen; de verzameiaar 
betaalt er meer voor. Scbelpenverzame
laars kennen dit verscbijnsei zeer goed en 
bet zou mij weinig verbazen ais ook enkeie 
Phelsuma, Anolis en Dendrobates 
soorten eigenlijk siechts gepromoveerde 
ondersoorten zijn. Het is mij in ieder gevai 
opgevallen dat er in die groepen erg veei 
n~euwe soorten verschijnen. 

lETS OVER DE NAMEN 
Namen van dieren in de landstaai zijn 
soms weinig standvastig, maar weten
scbappelijke namen zijn aan regeis ge
bonden. Erg veel regels;. er is zelfs een 
commissie die controleert of die regeis 
nageleefd worden. De meeste van die 
regels zijn voor ons niet van belang. 
Aileen de regei dat de eerste (de genus-) 
naam met een hoofdietter geschreven 
wordt en de tweede altijd met een kieine, 
ook als het een eigennaam betreft. 
De namen zijn veriatiniseerde tennen, 
samengesteid uit woorden uit klassieke
onveranderlijke-talen. De tweede naam 
volgt de eerste in taalkundig geslacht. Zo 
kan bet gebeuren dat een soortnaam iets 
verandert als bet dier wordt overgeplaatst 
in een ander geslacbt. 
De namen hebben vaak iets te betekenen. 
Soms is het dier vemoemd naar een per
soon. De naam eindigt dan vaak op -i of 
-ii. (mertensi, brooki, sagrei,). Een ander 
geval is bet verwijzen naar de herkomst 
van het dier. Er zijn dan verschillende 
uitgangen mogelijk (carolinensis, hispani
ca). In de meeste andere gevalien is de 
naam met een beetje kennis van kiassieke 
talen wei te vertalen. Ik geef een aantal 
voorbeelden: 
Pyrrbogaster = vuurbuik, quinquetaeniata 
= met vijf strepen, niger= zwart, punc
tatus = met puntjes, vittatus = met 

strepen, maculatus = gevlekt, omatus = 
versierd, album = wit, Ieucom = geei, 
viridis = groen. Namen eindigend op -
oides betekenen: gelijkend op. Zo'n lijst 
kan nooit volledig zijn. Een bandboek 
waarin een zeer groot deei van de ge
bruikte woorden verkiaard staan, besiaat 
882 bladzijden. 

FOUT GEBRUIK 
In terrariumliteratuur komt men vaak fout 
gebruik van de wetenscbappelijke naam 
tegen. Meestal is dat terug te·voeren op de 
schrijver van bet artikel die in z'n en
thousiasme meer wil scbrijven dan bij 
weet en de wetenschappelijke naam zo 
volledig mogelijk wil geven. Dus met 
auteurenjaartal en zo. Oat is overbodig en 
als het genoemde dier niet met zekerheid 
gedetermineerd is, is bet zelfs niet 
toegestaan. 
Het kan dan voorkomen dat een auteur 
haakjes plaatst waar ze niet horen of juist 
niet plaatst waar ze wei boren. 
Klakkeloos overschrijven uit een weten
scbappelijk artikei kan ook verwarring 
opleveren. Als een auteur een soort of 
ondersoort voor bet eerst beschrijft zal bij 
acbter de nieuwe wetenscbappelijke naam 
(sp. nov. of subsp. nov.) toevoegen, wat 
dan staat voor specium novum of sub
specium novum. Hlj geeft hiermee aan 
dat die naam voor het eerst gegeven wordt. 
De auteur die dit weer letterlijk ovemeemt 
dus inclusief dat (subsp. nov.) suggereert 
nu dus in aile onwetenheid dat bij die 
ondersoort als eerste bescbrijft. 
Een verdere fout die nogal eens gemaakt 
wordt is dater conclusies over afstamming 
getrokken worden uit de namen. Bij on
dersoorten wordt de nominaatvonn dan 
voor de oersoort aangezien. Het is niet 
uitgesloten dat dat inderdaad zo is, maar 
bet is geen gegeven dat bij de naam hoort. 
De nominaatvorm is de eerste ondersoort 
die beschreven is, maar boeft niet nood
zakelijk de oersoort te zijn. Het is in het 
algemeen de eerste vorm die aan de 
wetenschap bekend werd. 
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Slaapkistjes 

lngezonden: september 1982 

Speciaal vervaardigde slaapgelegenheden 
worden in de terraristiek vrijwel uitslui
tend toegepast in verblijven voor land
schildpadden en in bakken voor grote 
slangen. Mijns inziens komt dit door de 
aard van beide diergroepen en ook doordat 
de verzorgers van deze reptielen de ge
woonte om slaapkistjes te gebruiken van 
elkaar ovemamen, gezien bepaalde voor
delen in de verzorging. Landschildpadden 
kunnen haast dankbaar van een slaapkist 
gebruik ·maken; zo duidelijk bevalt hun 
kistje dat bet een voorwaarde in hun ver
zorging lijkt. Grote slangen daarentegen 
geeft men vaak een kistje omdat men ze, 
daarin slapend, minder hoeft te storen 
of in de gaten 'te houden (agressieve 
python-individuen) tijdens onderhouds
beurten van het terrarium. 
B ij andere diergroepen die in terraria 
verzorgd worden, vind je zelden slaap
kistjes. Deze dieren krijgen natuurlijke 
slaapplaatsen als stukken schors en stenen. 
Plaatst de verzorger echter een slaapkistje 
in de bak, dan wordt dit onmiddellijk ge
annexeerd en na korte tijd geprefereerd , 
hoven de oude slaapplaats. lk maakte dit 
heel duidelijk mee met Podarcis sicula, 
die hun holen aile tien verlieten en vanaf 
dat moment aileen nog maar in het kistje 
sliepen. Ook overdag kropen de ruine
hagedissen hun slaapplaats binnen, vaak 
met het doel bier ongestoord een fors 
voederdier achter de kiezen te werken. 
Lacerta, Mabuya, Varanus, Sceloporus, 
Homopholus en ook Phelsimla bleken een 
slaapkistje te waarderen, hoewel dit bij 
Phelsuma niet erg duidelijk was. Kistjes
slapers maakte ik bij kikkers mee met Gas
trotheca en Hyla. 
U zou kistjes kunen maken van watervast 
gelijmd tri- of multiplex, in ieder geval 

moet u zorgen dat de kistjes open kunnen, 
sproei- of gietwater er niet in kan of eruit 
wegloopt en dat de standplaats van zo'n 
slaapkamer een geschikt mikroklimaat 
heeft. Zelf gebruik ik hoofdzakelijk holle 
berkestammetjes, zoals die voor vogels 
gebruikt worden. De hoge aanschafprijs 
wordt ruimschoots goedgemaakt door de 
dekoratieve waarde, de duurzaamheid en 
het draaibare deksel. Berkeblokken zijn er 
van een grootte om prachtvinkjes in te 
kweken tot en met exemplaren, massaal 
genoeg om een nest grote papegaaien 
onder te brengen. u kunt ze al naar gelang 
de diersoort stofferen met mos, dor blad, 
zaagsel, etc. 

Toen mijn boa's nog jong waren, konden 
ze samen in een valkparkietenblok. Ze 
hadden gewoonlijk ailebei de kop buiten 
het gat om exakt hoven elkaar de wereld in 
te kijken. Dit was een heel apart gedrag en 
blijkbaarecht iets voor Boa constrictor. 
Voor slangen van de geslachten Natrix en 
Thamnophis creeerde ik slaapplaatsen van 
melkflessen met daarin houtwol. W anneer 
ik deze Jlessen met iets verduisterde, be
dekte en horizontaal op de terrarium
bodem legde, brachten deze slangen er de 
nacht in door. Onbedekte flessen werden 
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's avonds aileen bezocht door hardnekkige 
exemplaren, ik denk dat ze zich er even 
goed in beschermd voelen. 
Als slaapgelegenheid voor phelsuma' s 
kunt u karton in repen scheuren en deze 
repen in een van de hoeken van het dag
gekkoterrarium ophangen. De gekko 's 
zien hierin een bekend onderdeel uit hun 
biotoop, nl. de bast van kokospalmen, 
waardoor ze makkelijker acclimatiseren. 
De vrouwtjes kunnen tussen de stroken 
hun eitjes afzetten. 

BOEKBESPREKING 

DIVERSE UITGA VEN OVER 
ZEESCHILDPADDEN 
Zeeschildpadden, waarvan bijna aile soor
ten met uitsterven bedreigd worden, zijn 
de laatste jaren steeds meer in de belang
stelling van natuurbeschermers gekomen, 
een verheugende ontwikkeling. Was het 
tot voor enkele jaren nog zo, dat bijna 
uitsluitend wetenschappers uit hoofde van 
hun werk of studie zich voor deze reptie
lengroep interesseerden en pogingen 
deden het voortbestaan ervan te verzeke
ren, tegenwoordig dragen ook veel 'ge
wone' natuurliefhebbers deze interessante 
dieren een warm hart toe en velen steunen 
akties om ze te beschermen. Publikaties 
over zeeschildpadden hebben daartoe 
zeker een steentje bijgedragen. Maar 
helaas, we zijn er nog niet. Daarom wil ik 
enkele nieuwe publikaties over zeeschild
padden onder uw aandacht bren
gen. 
In 1980 werd in de Ver.Staten het Sea 
Turtle Rescue Fund (STRF) opgericht, een 

Ik hoop dat bovenstaande ervaringen mee
helpen om te bereiken dat meer terrarium
houders verschillende soorten dieren 
slaapgelegenheid aanbieden. Men zou bv. 
kunnen experimenteren met lege conser
venblikjes (pas op scherpe randjes), plan
tenhangmandjes (boomslangen), PVC
buis, bloempotten, etc. De voorkeur en 
k.istjestrouw die onze dieren hierbij aan de 
dag leggen komt daarbij vaak nog verma
kelijk over ook. Succes met uw slaap
kamemieuwbouw! 

afdeling van bet Center for Environmental 
Education te Washington. Het heeft zicb 
ten doel gesteld te vecbten voor bet beboud 
van zeescbildpadpopulaties, waar ook ter 
wereld. STRF doet dat door financien be
scbikbaar te stellen zodat b. v. de leg
stranden beter bescbermd kunnen worden. 
Ook worden zeescbildpad-deskundigen 
uitgezonden naar Ianden waar de dieren 
sterk vervolgd worden. Zij verricbten daar 
onderzoek en met de verzamelde feiten 
tracbten de wetenscbappers dan de rege
ring van dat land ervan te overtuigen dater 
in ieder geval iets aan bescherming moet 
worden gedaan. Zo zijn er projecten onder 
banden genomen in Midden- en Zuid
Amerika. Ook vindt bet fonds dat door 
middel van publikaties het grote publiek 
gemobiliseerd moet worden, zodat ieder
een de mogelijkheid krijgt zich ervan te 
overtuigen dat het behoud van zeeschild
padden noodzakelijk is. Er zijn al diverse 
publikaties van de persen gerold, waarvan 
de belangrijkste zijn: 
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a) SEA TURTLE REPORT. Een onregel
matig verschijnend, geillustreerd tijd
schrift dat gratis aan belangstellenden ver
strekt wordt. Het bevat naast infonnatie 
over STRF veel feiten over verschillende 
zeeschildpadsoorten, hun status en wat er 
aan bescherming gedaan wordt (of zou 
moeten worden gedaan). In het voorjaar 
van 1982 verscheen het eerste nummer. 

b) SEA TURTLES OF THE WORLD. 
Een poster van 90x60 em met kleurteke
ningen van aile zeeschilpadden, zwem
mende in de zee op zoek naar voedsel, dat 
voor een deel ook ingetekend is. Van elke 
soort worden de belangrijkste kenmerken 
genoemd. Ook is de carapax afgebeeld ter 
determinatie. Alhoewel herpetologen 
doorgaans zeven soorten zeeschildpadden 
onderscheiden, staan er op deze aantrek
kelijke poster acht. De Oostpacifische 
soepschildpad is er namelijk tot soort 
(Chelonia agassizi) verheven, waarschijn
lijk terecht. Prijs: $5.50 (incl. porto). 

c) SEA TURTLE INFORMATION 
PACKET (James STERNBERG, 1981). Een 
map met 13 losse bladzijden, ca. A4 for
maat. Elke soort is op een apart vel af
gebeeld en in het kort beschreven. Ge
noemd worden o.a. de kenmerken, ver
spreiding, voedsel, status en redenen van 
achteruitgang. Daamaast zijn er blad
zijden met infonnatie over anatomie, evo
lutie en bedreiging ( evolutie zonder illus
traties). Vooral blad 13 is het vennelden 
waard. Dit is namelijk een knipplaat voor 
kinderen, zodat zij een zeeschildpad in 
elkaar kunnen zetten en kleuren. De map, 
met stevige omslag, is dan ook vooral voor 
scholen bedoeld, maar bevat voor iedere 
geinteresseerde veel infonnatie. 
Prijs: $ 3.35 (incl. porto). 

bladen bestaande hoek bevat kaarten met 
bijna aile legstranden van zeeschildpad
den. Per soort is er zo'n kaart. In totaal 
worden 419 legstranden aangegeven, als
mede globaal het aantal wijfjes dat er 
eieren afzet. De uitgebreide literatuurlijst 
maakt het mogelijk meer gedetailleerde 
informatie over de stranden te zoeken. 
V oor het eerst zijn nagenoeg aile leg
stranden bij elkaar in een publikatie te 
vinden. De kaarten zijn vrij overzichtelijk, 
de verstrekte informatie is wat beknopt. 
Prijs: $7.95 (incl. porto). 

e) SEA TURTLE HUNTS 
THROUGHOUT THE WORLD (James 
STERNBERG, voorwoord Jack FRAZIER, 
1982). Dit boekje van iets meer dan 20 
bladzijden (A4 fonnaat) sluit aan op de 
vorige publikatie en omvat bovendien een 
uitvouwbare wereldkaart waarop met 
nummers aangegeven is waar zeeschild
padden gejaagd worden en met symbolen 
waarheen de dieren verdwijnen (lokale 
markt, toeristenhandel, intemationale 
handel enz.). De nummers verwijzen naar 
aansluitende infonnatie-bladzijden, waar 
uitleg wordt gegeven over de vangplaats 
en naam ervan, welke soorten er gevangen 
worden, welk onderdeel van de dieren 
voor de jager interessant is, wat ervan 
gemaakt wordt en vaak ook nog hoeveel 
dieren er gedood worden. Een literatuur
lijst completeert het geheel. Alhoewel ook 
zeer beknopt, bevat het boekje toch zeer 
veel gegevens. Het voordeel van deze 
publikatie is ook weer dat aile beschikbare 
feiten over de zeeschildpaddenjacht bij 
elkaar staan en dat men dus niet een reeks 
van artikelen behoeft na te pluizen om 
dezelfde infonnatie te verkrijgen. 
Prijs: $5.00 (incl. porto). 

d) THE WORLDWIDE DISTRIBUTION Alle publikaties zijn Engelstalig, de 
OF SEA TURTLE NESTING BEACHES prijzen zijn onder voorbehoud vermeld. 
(James STERNBERG, voorwoord P. PRIT- Men kan ze aanvragen op het in de marge 
CHARD, 1981) Dit uit zes grote vouw- vennelde adres. 

A.J. Zwinenberg. 


