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Thermogrammen van enkele ontwikkelings
stadia van Calloselasma rhodostoma 
Enige tijd geleden is door de auteur met een 
thermografie-camera onderzoek venicht naar tem
peratuurverdelingen over het lichaam van verschil
lende reptielen. Bovendien heeft hij met behulp van 
dezelfde apparatuur de gedragingen van slangen in 
volkomen duistemis kunnen observeren. De hier ge
publiceerde foto 's vormen een zijsprong die we de 
lezers niet willen onthouden.(red.). 

In een eerder nurnrner is door SNELDER

WAARD ( 1982) bericht over de voortplan
ting van Calloselasma (vroeger Agkistro
don) rhodostoma op het ZoOiogisch 

• Laboratorium te Leiden, waarbij de con
clusie was dater waarschijnlijk sprake was 
van sperma-opslag bij de vrouwelijke 
slangen. Destijds hadden wij de beschik
king over een AGA Thermovision® 750 
camera, waarmee men op afstand en 
zonder direct contact met het object tem
peraturen kan meten. 
Deze camera registreert de (infrarood-) 
straling die door ieder voorwerp met een 
temperatuur hoger dan het absolute nul
punt ( -273°C) wordt uitgezonden. De re
sulterende beelden noemt men thermo
grammen. Ze kunnen zichtbaar gemaakt 
worden op een monitor, waarbij de door de 
experimentator gekozen kleuren in het 
thermogram een bepaald stralingsniveau 
voorstellen, zodat elke kleur corre
spondeert met een bepaalde tempe
ratuur. Bij de hier getoonde af
beeldingen geldt: hoe hoger het getal naast 
een kleur, in dit geval gaande van blauw 
naar wit , hoe hoger de temperatuur. De 
zwarte delen vallen buiten het ingestelde 
gevoeligheidsbereik. 

Via het verschil in kleur kan men het 
temperatuurverschil tussen twee punten te 
weten komen. Onder de omstandigheden 
waarbij wij werkten, 25-30°C en 70% rei. 
luchtvochtigheid, wordt daartoe het ver
schil van de getallen die corresponderen 
met de twee kleuren vermenigvuldigd met 
het ingestelde gevoeligheidsbereik, dat 
boven het beeld is aangegeven (in dit geval 
2°C). Wil men nauwkeurige metingen 
verrichten, dan zijn dikwijls allerlei cor
recties noodzakelijk, ook afhankelijk van 
de aard van het onderzochte materiaal. 
Het legsel van C. rhodostoma is thermo
grafisch geschouwd toen de eieren dertig 
dagen oud waren. Met andere woorden, 
toen ze driekwart van de ontwikkelingstijd 
buiten de moeder achter de rug hadden. 
Op figuur I zijn drie aan elkaar geplakte 
eieren van het legsel te zien. Het voorste is 
het warmst, de achterste zijn kouder. Later 
bleek dat uit het warmste ei een slangetje 
kwam, terwijl de andere twee onbevrucht 
waren. Het ligt voor de hand aan te nemen 
dat in bevruchte eieren de warmte-pro
ductie het gevolg is van de stofwisseling 
van het zich ontwikkeJende embryo. De 
witte ondergrond zou volgens het vooraf
gaande kunnen duiden op een hogere 
temperatuur ervan. Dit is niet zo. Het is te 
wijten aan de eigenschappen van het 
materiaal waar de bodem uit bestaat. 
Het uitkomen van een slangetje is te zien in 
figuur II. Op het thermogram zijn diago
naal van linksboven naar rechtsonder drie 
eieren zichtbaar. Het ei linksboven is aan 
het zweten: vlak voor het uitkomen treden 



Ill. Bovenaanzicht van ccn acht uuroud. opgcrold liggend jong. 
Zic tekst voor vcrderc uitleg van de figuren . 

er vochtdruppeltjes door de eischaal naar 
buiten. Omdat ze wat verdampen en ver
damping warmte aan het ei onttrekt, zijn 
deze plekken kouder (blauw op de foto). 
Het ei rechtsonder is helemaal bedekt door 
dit vocht. Uit het middelste bevrijdt zich 
een jong. Doordat het kopje vochtig is, 
komt dit weer iets kouder over op het 
thermogram. Met enige moeite kan men in 
deze blauwe vlek nog een lager (groen) 
temperatuumiveau onderscheiden. Dit is 
de snuitpunt waar, uiteraard, de neus 
gelocaliseerd is. Door de luchtstroom van 
het ademen is er verdamping bij de 
neusslijmvliezen , hetgeen wederom resul
teert in een verlaging van de temperatuur. 
De ~ondergrond ( oranje-geel) is hier echt 
warmer: we kijken in het broedbak
je dat in een bassin van 30° drijft. 
Figuur Ill tenslotte toont een acht uur 
oude, opgerold liggende C. rhodostoma 
in bovenaanzicht. Het blauwe puntje 
midden bovenin het paarse gedeelte is 
de koelere snuitpunt. 
Uitgebreider wordt ingegaan op de moge
lijkheden van thermografie in IN DEN 

BOSCH ( 1983b), en voor een specifieke 
toepassing bij reptielen wordt verwezen 
naar IN DEN BOSCH ( 1983a). 

THERMOGRAM$ OF CALLOSELASMA 
RHODOSTOMA 
Three thcrmograms of Calloselasma rlwdostoma in 
different s tages of development are presented. The 
colours represent levels of infrared radiation , emitted 
by the subjects themselves. The bottom colour (blue) 
s tands for the coldest pans . the top one (white) for the 
warmest regions. 
The first picture shows a fenilized egg (warmer) and 
two unfenilized ones. On the second photogmph a 
young is seen hatching. and the last one is of an eight 
hours old snake, seen from above. 
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Gewichtsverloop en lichaamstemperaturen 
van de gladde slang (Coronella austriaca) 
in het voorjaar 

INLEIDING 
Coronella austriaca is een actieve jager 
die in de holen van kleine zoogdieren 
jaagt, zoals ook blijkt uit het uitspuwen 
van (soms meerdere) nestdieren van de 
dwergspitsmuis, bosmuis en aardmuis 
door enkele slangen als reactie op het 
vangen tijdens het in dit artikel beschreven 
onderzoek. Behalve jonge zoogdieren 
staan ook hagedissen op het menu van de 
gladde slang (STEWARD, 1958; SPELLER
BERG & PHELPS, 1977; KERSTEN & MER
TENS, 1982), maar tijdens dit onderzoek 
werd geen uitspuwen van hagedissen ge
constateerd. 
Uit de literatuur blijkt dat bij de eetlust van 
slangen de lichaamstemperatuur een be
langrijke rol speelt (ALEKSruK, 1976a) en 
dat lage lichaamstemperaturen de verte
ringsactiviteit reduceren, wat kan leiden 
tot rotting of uitspuwen van onverteerd 
voedsel (diverse auteurs in LYSENKO & 

GILLIS, 1980). 
Tijdens een telemetrisch onderzoek naar 
de oecologie van de gladde slang op het 
landgoed 'de Hamert' nabij Venlo, dateen 
vervolg was op een onderzoek van 
KERSTEN & MERTENS (1982), werden o.a. 

gegevens verzameld over het gewichtsver
loop van deze slang (DE BONT, 1982). Het 
onderzoek vond plaats vanaf de tweede 
helft van maart, het tijdstip van het ont
waken van de door KERSTEN & MERTENS 

(1982) gezenderde (van een zender voor
ziene) slangen uit de hibematie (winter
slaap), tot begin juli 1982. De door 
KERSTEN & MERTENS (1982) gebruikte 
zenders werden tijdens de beginperiode 
van dit onderzoek vervangen door tempe
ratuurgevoelige zenders, waardoor de ge
wichten van de slangen in verband ge
bracht kunnen worden met hun lichaams
temperaturen. 

METHOD EN 
Het landgoed 'de Hamert' heeft een op
pervlak van ca. 650 ha. In de met naaldbos 
bedekte gedeeltes zaten praktisch geen 
slangen. De gebieden waarin dit onder
zoek zich afspeelde, besloegen samen on
geveer 155 ha. Ze lagen op stuifduinen en 
werden gekenmerkt door een vegetatie van 
vnl. Deschampsia jlexuosa (bochtige 
smele ) en Calluna vulgaris (struikheide) 
met vooral langs de randen enkele ver
spreid staande berken (Betula pendula) en 
dennen (Pinus sylvestris). Op enige lager
gelegen plekken kwam ook Molinia 
caerulea (pijpestrootje) voor. 
Bij het onderzoek werden kleine tempera
tuurgevoelige zenders (vAN GELDER et al., 
in voorbereiding; zie fig .) onder dwang 
gevoerd aan adulte slangen. Hiema werd 
een stukje leukoplast ongeveer halver
wege rood het lichaam aangebracht om te 
voorkomen dat de slang de in de maag 
aanwezige zenderweerzou uitspuwen. Bij 
C. austriaca komt zowel een eenjaarlijkse 
als een tweejaarlijkse voortplantingscy
clus voor op 'de Hamert' (KERSTEN & MER-
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TENS, 1982). Vrouwtjes waarvan vennoed 
werd dat ze drachtig waren, werden niet 
gezenderd om de ontwikkeling van de 
eieren, die uiteindelijk de hele lichaams
holte zullen opvullen, niet te hinderen 
door de combinatie van pleister en zender. 
Het was daarom niet mogelijk het te ver
wachten afwijkende gewichtsverloop van 
deze vrouwtjes (PRESTI, 1971 ; GREGORY 

& STEWART , 1975) nate gaan. 
De van een zender voorziene slangen wer
den weer terug in het veld gezet op de plek 
van vangen. Vervolgens werden ze elke 
dag om de twee uur opgezocht, vanaf het 
moment dat ze 's morgens uit hun nacht
verblijfkwamen tot ze er 's avonds weer in 
verdwenen. Hierbij werd o.a. de li
chaamstemperatuur bepaald en werd de 
activiteit van de slang vastgelegd. Voor dit 
laatste werd de slang zo voorzichtig moge
lijk tot op zichtafstand (afhankelijk van de 
positie van de slang 3 tot I 0 meter) bena
derd om hem niet te verstoren of tot op een 

afstand waarop met zekerheid geconsta
teerd kon worden dat hij zich onder de 
vegetatie bevond (3 meter) . 
Ongeveer eenmaal per maand werden de 
gezenderde slangen gevangen voor de ge
wichtsbepaling. Tevens werd dan gecon
troleerd of de pleister nog goed zat. Daar
naast Ieverde ook het meennalen vangen 
van dezelfde, niet gezenderde slangen in
fonnatie over het gewichtsverloop. lndivi
duele herkenning van dieren was mogelijk 
door een specifiek brandmerkje op de 
buikschubben, dat aangebracht werd bij 
elke voor de eerste maal gevangen slang. 
De luchttemperaturen op het onderzoeks
terrein werden continu geregistreerd door 
een thennograaf op ca. 20 em boven het 
bodemoppervlak. 

RESULT A TEN 
De gewichtsgegevens zijn afkomstig van 
verschillende slangen en werden o.a. door 
zenderuitval of toevallige andere vangsten 
niet bij aile slangen over dezelfde periode 
of op dezelfde tijdstippen bepaald. 
·om toch een gemiddeld gewichtsverloop 
te verkrijgen, werd de volgende procedure 
toegepast. Het gewicht van een slang vlak 
na de hibematie, het 'begingewicht' , 
wordt op I 00% gesteld en elk gemeten 
gewicht van die slang wordt uitgedrukt in 
percentages van dit begingewicht. Het 
verloop in gewicht tussen twee metingen is 
rechtlijnig verondersteld, zodat voor elke 
datum daartussen een gewichtspercentage 
bekend is. Op elke datum dat een meting 
werd verricht, worden de voor die datum 
berekende gewichtspercentages gemid
deld en leveren dan een punt op in de 
grafiek (fig. I A). Wanneer op een bepaald 
tijdstip een nieuwe slang werd gevangen 
wordt zijn begingewicht geschat door aan 
te nemen dat zijn gewichtsverloop het
zelfde was geweest als het op die datum 
berekende gemiddelde gewichtsverloop. 
Volgende gewichten van de nieuwe slang 
worden weer uitgedrukt in percentages 
van dit geschatte begingewicht en bij het 
middelen betrokken. Het gemiddelde be-



Figuur 1: maart april mei juni juli 
Overzicht van het 
verloop van een 
aantal grootheden • ___, 
tijdens de onder- 120 
zoeksperiode. 

A ... 
Q)-

A: Gemiddeld ge-
;~ 
a-

wichtsverloop van -;-
II adulte gladde ... ""5100 

slangen( • : ~ oi 
momenten waarop ~ 

Q) 
C) 

gewichten van een "'tJ 
bepaalde slang zijn oe 
verzameld). Q) 

C) 
80 

B: Lichaamstempe- ...._ 
raturen van 
zich 's morgens nog -
in het nachtverblijf u 

0 

.... 

bevindende slangen ·-., ... 
( . :periode E =- 14 

waarin lichaams- a~ 
temperaturen van ~ ~ 10 

een bepaalde slang 
u Q) 

~ Q. 
6 zijn verzameld voor E 

de figuren Ben C). 
Q) - 2 

. . 
' . . 

0 • . . . 
0 . .. . . . .. 

I .. . . . 

8 

- 15 
C: Gemiddeld aan- c 
tal uren dat slangen 

Q) 
10 ... 

een lichaamstempe- =-- 5 ratuur boven de 
~ 20°C hadden. - 0 . .... 11111111.1.....1. .1111 111 .II I II I 

c 

40 

- D u 
0 30 -... 
=- 20 =-- I a ... 
Q) 10 
Q. 

E 
D: Maximale en 

Q) 
0 -- ---minimale luchttem- .r:. 

u 
peraturen. .= -10 maart 

l 1""\.o max 
I\ .,\ I o\ • 

0 

,o A ; 0
\ I I \.\ I )· J\ j 

i (" \\ ~Nt-, ~ . l "J ~ \.>iV' 'v y., t 
v .JV . ':~~ A"-1. fi\~0 0 f. 1'1\1\ ll\ 

, o f.· ' · r, w \ i\ o i'\_..- ;.o • \A; v V min. 
-*.:f\·A-J-t,o\_ A-N- .-\;1\-;\./-- -·--- VV----.:. 

\}~· I'J'o I • v 
• 0 j. v . 

april jun• jUii mei 

126 



c: 
Cll 
Cl 5 
c: ·e 4 
Cll 

c: cerlh-rh 0 3 
0 
~ 2 

2, n 
g 0 /~/ ~ .......... -1-.....L...o..DJ---'-----.._ 

20 25 30-

Figuur2: 
Lichaamstempcra
turen gemelen tij
dens verplaatsingen 
van minimaal 5 
meter. 
(waamemingen ge
daan aan 5 ver
schillende slangen). 

Kop van een gladde 
slang.Foto: 
R.G. deBont 

.127 

lichaamstem per a hl ur ( °C) 

gingewicht van de adulte slangen bedroeg 
ongeveer 50 gram (variatie 39,6 tot 61,4 
gram). 
Figuur I A laat zien dat er een gewichts
daling optrad na het beeindigen van de 
hibematie tot ongeveer half mei. Hiema 
steeg het gemiddelde gewicht sterk tot half 
juni een gewicht bereikt werd dat ongeveer 
8% boven het begingewicht lag. Rond half 
mei werd ook waargenomen dat de slan
gen hun hibematieplek verlieten en zich 
geregeld gingen verplaatsen over grotere 
afstanden. 

In figuur l B zijn de ochtendlichaamstem
peraturen, voordat de slangen op het sub
straat verschenen, te zien. De waarden ge
ven een indruk van de minimum lichaams
temperaturen van de slangen tijdens het 
onderzoek. Figuur I C geeft per dag aan 
hoeveel uren de slangen een lichaamstem
peratuur van boven de 20°C hadden. Voor 
deze grens is gekozen omdat slangen om 
prooi te vergaren grotere afstanden moeten 
afleggen, hetgeen uitsluitend gebeurde bij 
lichaarnstemperaturen boven de 20°C (fig. 
2). In figuur lD zijn de minimum en 

maximum luchttemperaturen gemeten tij
dens de onderzoeksperiode weergegeven. 
Figuur l laat, (samenvallend met de ge
rniddelde gewichtsvermeerdering van de 
slangen), stijgingen zien in ochtend
lichaarnstemperatuur, luchttemperatuur 
en dagelijkse tijdsduur dat de slangen een 
lichaarnstemperatuur van meer dan 20°C 
hadden. De gewichtsdaling direct volgend 
op de hibematie vie! samen met het op
treden van minimum lichaarnstemperatu
ren beneden de l0°C en een periode met 
frequent voorkomende nachtvorst. 

DISCUSS IE 
Verondersteld zou kunnen worden dat de 
pleister rond de gezenderde slangen het 
opnemen van voedsel kan verhinderen of 
de aanwezigheid van de zender de eetlust 
kan remmen, doordat hij de maagwand 
uitrekt. In een terrarium bleek een gezen
derde slang echter goed te eten en ook in 
het veld lijkt de voedselopname normaal. 
ln twee van de vier gevallen waarin het 
uitspuwen van jonge zoogdieren a1s reac
tie op het vangen werd geconstateerd ge
beurde dit n.l. door gezenderde slangen. 
PRESTI ( 1971) vond bij mannetjesadders 
(Vipera berus) na de hibematie een ver
loop van de verhouding van het vetgewicht 
en het lichaamsgewicht dat eenzelfde ten
dens vertoont als het gevonden gewichts
verloop bij C. austriaca. Dit verloop werd 
veroorzaakt door het afnemen van het ge
wicht van het vetlichaam wanneer de 
adders zich in de buurt van de gemeen
schappelijke hibemaculae (overwinte
ringsplaatsen) bevinden, waar ze na de 
vervelling gaan paren, vervolgens neemt 
het weer toe als de slangen zich na de 
paarperiode verspreiden en zich gaan 
voeden in hun zomerbiotoop. PRESTI 

( 1971) betrekt hierbij geen lichaarns- of 
omgevingstemperaturen. 
ALEKSIUK & STEWART (1971) vonden bij 
de kousebandslang ( Thamnophis sirtalis 
parietalis) in Canada een afname van het 
lichaarnsgewicht in de paarperiode vol
gend op de hibematie. GREGORY & 



Coronella austriaca. 
Foto: C.C. de Haan. 

128 

STEWART (1975) vennelden dat ook bij 
deze soort de slangen zich pas na de paar
periode gaan voeden op weg naaren in hun 
zomerbiotoop. Laatstgenoemde auteurs 
veronderstellen dat dit gedrag een aanpas
sing is om het korte actieve seizoen, waar
in zich de gehele jaarlijkse voortplantings
cyclus moet afspelen, zo efficient moge
lijk te benutten. Dit bereiken ze door de 
4-5 weken volgend op de winterslaap, 
wanneer de duizenden dieren tellende 
populaties (ALEKSJUK , 1976b) zich nog 
sterk geconcentreerd rond de gemeen
schappelijke overwinteringsplaatsen be
vinden, uitsluitend te besteden aan de 
paring. ALEKSIUK & GREGORY (1974) von
den dat de slangen tijdens de paarperiode 
totaal geen lust tot eten hebben, ondanks 
het tijdens de hibematie ondergane ge
wichtsverlies (ALEKSIUK & STEWART, 
197 1) en dat hun eetlust pas wordt opge
bouwd tijdens een periode van enige 
dagen, waarin de omgevingstemperatuur 
vier tot zes uur boven de 25 °C is. 
Ook het begin van de voedselopnarne bij 
C . austriaca is mogelijk afhankelijk van 
weersomstandigheden die de slang in staat 
stellen dagelijks langdurig een Iichaarns-

temperauur van boven de 20°C te hand
haven. Niet minder belangrijk voor het 
bepalen van dit begin lijkt de mate van 
afkoeling die 's nachts optreedt, in die zin 
dat een eventueel zich overdag opbou
wende eetlust afgebouwd zou kunnen wor
den door het 's nachts afkoelen tot li
chaarnstemperaturen beneden de l0°C. 
ALEKSIUK ( 1976a) vond n.l. dat de eetlust 
van Thamnophis sirtalis parietalis 
maximaal en vrij stabiel is bij lichaams
temperaturen tussen 20 en 30°C, maar 
beneden de l7°C sterk begint af te nemen. 
Daar niet aile gladde slangen gemeen
schappe1ijk overwinteren (DAAN, 1981; 
KERSTEN & MERTENS, 1982) en de enige 
waargenomen paring tijdens dit onderzoek 
op 18 mei, dus pas ten tijde van de ge
wichtsvermeerdering en na het verlaten 
van de hibematieplek plaatsvond, lijkt het 
niet eten en op de plek van hibematie 
blijven bij de gladde slangen geen verband 
te houden met een eventuele strikte timing 
van de paringsactiviteit, zoals bij V. berus 
of T.s. parietalis. Een meer aannemelijke 
verklaring ligt in het voorkomen van rot
ting van opgenomen voedsel door een 
slechte vertering t.g. v. de nachtelijke af
koeling. 
De afnarne van het gewicht van de slangen 
tijdens de koude periode volgend op de 
hibematie is te verklaren, doordat de 
slangen, ondanks het feit dat ze niet eten, 
toch activiteit vertonen ('s morgens uit het 
nachtverblijf komen, zonnig plekje op
zoeken, ' s avonds verdwijnen) en er in 
deze periode mogelijk ook ontwikkeling 
·van de gonaden (geslachtsklieren) plaats
vindt. Dat het gemiddelde lichaarnsge
wicht na de voortplanting hoger ligt dan dat 
van vlak na de hibematie heeft waar
schijnlijk te maken met het aanvullen van 
de tijdens de hibematie (oktober 1981-
maart 1982) verbruikte reserves. KERSTEN 
& MERTENS ( I ~2) constateerden bij zeven 
slangen in deze periode een gewichtsver
lies van gemiddeld 5,4% (variatie 0,8-
12 ,8%). 
Een ontbreken van prooidieren in de pe-
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riode van het gewichtsverlies lijkt als 
verklaring voor het gewichtsverloop on
waarschijnlijk. BURTON ( 1976) noemt a1s 
voortplantingstijden van de dwergspits
muis en de aardmuis respectievelijk de pe
rioden april-augustus en maart-oktober. 
Op het onderzoeksteirein werden boven
dien a1 vanaf eind maart Lagedissen waar
genomen. 
Tot besluit kan worden opgemerkt dat het 
voorgaande enige suggesties oplevert voor 
terrariumhouders, die in het bezit zijn van 
slangen van de gematigde zone en ernaar 
streven deze onder zo natuurlijk mogelijke 
omstandigheden te huisvesten. Na de 
ovetwintering dienen · er dan gedurende 
minstens een maand overdag in bet slan
genverblijf niet te lang temperaturen ho
ven de 20°C te heersen en dient er vooral 's 
nachts voldoende afkoeling te zijn. In deze 
periode hoeft dan niet gevoerd te worden 
ondanks een mogelijk gewichtsverlies van 
de slangen. Na deze periode moet er volop 
gevoerd worden om de dieren in staat te 
stellen energie voor de rest van het jaar op 
te doen. Hoewel niet perse elke dag, 
moeten er dan wei voldoende dagen zijn 
waarop de slangen gedurende meer dan 10 
uur een lichaamstemperatuur van hoven de 
20°C kunnen handhaven. 

DANKWOORD 
Dit onderzoek werd mede mogelijk ge
maakt door de bereidwillige medewerking 
van de stichting 'het Limburgs Landschap' 
en subsidie van bet Beyerinck Popping 
fonds. Hiervoor onze hartelijke dank. 

WEIGHT AND BODY TEMPERATURES OF 
CORONEUA AUSTRJACA IN SPRING 
As a part of a thenno-telemetric ecological study on 
the smooth snake, Coronella austriaca, in spring 
1982 attention was paid to the average weight of the 
animals. From the tennination of hibernation, on
wards in the second half of March, a decline in 
average weight could be observed which lasted till 
half May. 
Following this period the average weight rapidly in
creased. As prey items were not lacking during the 
study, it is proposed that low minimum body tem
peratures, possibly in combination with an insuf
ficient number of daily hours at which body tern-

peratures could exceed 20°C, were responsible for 
the apparent lack of appetite in the 6-7 weeks fol
lowing hibernation. The latter is supposed to be 
obligatory by diminishing the danger of putrefaction 
caused by incomplete or slow digestion of prey items 
at low body temperatures. 
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Dagtrek bij de gewone pad (Bufo bufo) 
in Culemborg in 1982 
IN LEIDING 
Ieder jaar worden vee! amfibieen, vooral 
padden, tijdens de trek naar voortplan
tingswateren bij het oversteken van wegen 
door het verkeer gedood. Dit was ook het 
geval in Culemborg, waar v66r 1979 
jaarlijks vele honderden gewone padden 
(Bufo bufo) werden doodgereden bij het 
oversteken van de Lekdijk. Dit was in 
1979 aanleiding voor !eden van de Natuur 
en Yogelwacht Culemborg om bescher
mende maatregelen te gaan nemen. Deze 
bestaan uit het ingraven van gaas en 
emmers op de trekroute. De padden vallen 
dan in de emmers en worden door vrij
willigers dagelijks een of meer keer over 
de weg gebracht, een methode zoals be
schreven door o.a. JACOBI ( 1980). Deze 
methode maakt het tevens mogelijk aller
lei gegevens over de padden te verza
melen. De gegcvens die in 1979 en 1980 in 
Culemborg werden verzameld, alsmede 
een beschrijving van de paarplaats, wer
den al eerder in dit tijdschrift gepubliceerd 
(DE JONG , 1981). ln 1980 werd besloten 
om de emmers voortaan meer dan eens per 
dag te controleren om andere gevangen 
dieren (muizen, kevers) uit de emmers te 
verwijderen. Het bleek toen al snel dat er 
ook bij de dagcontroles padden in de 
emmers werden aangetroffen. Omdat in 
vee! literatuur vermeld wordt, dat padden 
's nachts naar de voonplantingswateren 
trekken (o.a. VAN GELDER , 1973; 
VERHAGEN , 1978; BLEUMINK et al, 1979) 
was dit verschijnsel van dagtrek niet ver
wacht en werden dan ook geen gegevens 
over de weersomstandigheden verzameld. 
In 1982 werden, naast de gebruikelijke 
gegevens als aanta1, sexeverhouding en 
dergelijke, tevens een aantal weergege
vens genoteerd om enig inzicht te ver
krijgen over de weersomstandigheden 
waarbij de padden overdag trekken. 

METHODE 
Om de padden bij de weg tegen te houden, 
werd in 1979 het gaas aan de voet van de 
Lekdijk ingegraven. Oat jaar werden toch 
nog vee! padden doodgereden, vermoede
lijk dieren die in het dijklichaam over
winterd hadden en die dus niet door het 
gaas waren tegengehouden. Sinds 1980 
wordt het gaas bovenaan de dijk inge
graven, waardoor het aantal verkeers
slachtoffers sterk is verminderd. In 1982 
werden de emmers per dag minimaal twee 
keer gecontroleerd, om ± 8.00 uur en 
± 17.00 uur. Op topdagen werd soms nog 
een derde of vierde keer gecontroleerd, 
meestal tussen 12.00 en 14.00 uur. Per 
contro1e werden op een speciaal formulier 
per emmer soort, ges1acht, aantal en aantal 
paartjes in omklemming (amplexus) geno
teerd, alsmede datum, tijd, naam van de 
controleur en eventuele bijzonderheden. 
Padden die zich tussen twee emmers voor 
het gaas bevonden , werden geteld bij de 
dichtstbijzijnde emmer en eveneens over
gezet. Yoor het vaststellen van het ge
slacht werd hoofdzakelijk gelet op de aan
wezigheid van de donkergekleurde 
copulatieborstels op de drie binnenste 
vingers van de mannetjes. 
Tijdens de hele voorjaarstrek werden per 
dag de volgende gegevens verzameld: 
maximum dagtemperatuur, ITilmmum 
nachttemperatuur, 1uchtvochtigheid en 
temperatuur om 17.00 .en 20.00 uur, hoe
veelheid neerslag. De temperatuur werd 
gemeten op 30 em vanaf de grond en de 
relatieve luchtvochtigheid op een meter 
hoogte, beide metingen werden in de tu in 
van de auteur (ca. 600 m vanaf de Lekdijk) 
verricht. De hoeveelheid regen was in de 
onderzoeksmaanden zo gering dat hij hier 
verder buiten beschouwing zal blijven, 
temeer daar deze neerslag vie! op dagen 
dat er geen trek plaatsvond en hij dit 
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gedrag dus niet direkt belnvloed zal heb
ben. Ook de temperatuur om 17.00 zal niet 
verder ter sprake komen. 

RESULT A TEN 1982 
De eerste controle vond plaats op 15 
maart, toen een mannetje werd overgezet. 
Bij de laatste controle op II mei werd nog 
een vrouwtje in een emmer aangetroffen. 
Dit jaar werden totaal 1216 padden over
gezet, 524 vrouwtjes en 692 mannetjes. 
Deze verhouding vrouwtjes/mannetjes 
van I: I ,3 komt goed overeen met de in 
1980 gevonden verhouding van I: I , 7 (DE 

JONG, 1981) en de in Den Haag gevonden 
waarden van I: I ,4 in 1977 en I: I ,5 in 
1978 (BLEUMINK et al, 1979). Aanvanke
lijk waren de mannetjes in de meerder
heid, naarmate de trek vorderde nam het 
aantal vrouwtjes en paartjes in amplexus 
toe, om op de top van de trek de mannetjes 
in aantal te overtreffen. (zie de figuur). Dit 
beeld wordt ook door andere auteurs ge
schetst (o.a. BLEUMINK et al, 1979; 
WINKLER, 1978). Van de 1216 in de 
emmer gevallen dieren werden 596 exem
plaren ( 49%) als paartje in amplexus over 
de weg gebracht. Dit betekent niet altijd 
dat de dieren ook als paartje in de emmers 
waren beland, want ook, misschien wei 
juist, in de emmers vindt paarvorming 
plaats. In tegenstelling to·t 1980, toen de 
trek geleidelijk verliep vanaf 25 maart tot 
20 april, was er in 1982 sprake van be
paalde piekperiodes: een voorpiek op 27, 
28 en 29 maart en de hoofdpiek van 2 tot en 
met 8 april. (zie ook figuren). Vergeleken 
met andere jaren was deze hoofdpiek niet. 
bijzonder vroeg of laat in het seizoen. 
Gedurende deze piekperiodes werden 
1112 padden overgezet, dat is 91,4% van 
het totaal aantal overgezette dieren. Tij
dens de voor- en hoofdpiek waren de 
temperaturen boger dan buiten deze piek
perioden. Het lijkt erop dat het buiten de 
piekperioden te koud was voor trekgedrag. 
Volgens JACOBI ( 1981) vangt de trek aan 
bij een avondtemperatuur van 6-l0°C. Op 
4 en 5 april waren de aantallen trekkende 
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dieren laag, ondanks de hoge temperatu
ren. Op beide dagen was de luchtvoch
tigheid overdag en 's avonds aan de lage 
kant, mogelijk was dit de oorzaak. 
GROSSENBACHER sprak op de Paddendag 
van 27 februari 1982 al de veronderstelling 
uit dat de gewone pad tijdens de trek 
sterker zou reageren op luchtvochtigheid 
dan op temperatuur, dit in tegenstelling tot 
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de bruine kikker (Rana temporaria) die 20 
joist wei sterk op de temperatuur reageert. 
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DAGTREK 
Zowel in 1980, 1981 en 1982 is er in 
Culemborg dagtrek bij de gewone pad ge
konstateerd, evenals in 1978 in Groesbeek 
(SUBWERKGROEP AMFIBIEEN GROESBEEK, 

1978). De weersomstandigheden, het ver
loop van de totale trek en het tijdstip van 
eventuele piekperiodes in de diverse jaren 
verschillen per jaar en per plaats zodanig, 
dat bet onwaarschijnlijk is dat padden ai
leen onder bepaalde bijzondere omstan
digheden overdag zouden trekken. Dag
trek lijkt een normaal onderdeel van het 
trekgedrag van de gewone pad uit te 
maken. In 1982 werd bijna 44% van de 
padden als dagtrekker overgezet. De ver
houding vrouwtjes/mannetjes onder de 
dagtrekkers was 1: 1 ,4 en van aile dieren 
samen 1: 1 ,3, geen van be ide sexen trekt 
dus bij voorkeur 's nachts of joist overdag. 
Ook de toename van bet aantal vrouwtjes 
en paartjes in amplexus naarmate bet sei
zoen vordert, is onder de dagtrekkers te 
zien. In de verdere bespreking van de dag
trek zal vooral worden ingegaan op de 
weergegevens verkregen tijdens beide 
piekperioden (zie figuur). De relatieve 
luchtvochtigheid en vooral de temperatuur 
zijn van invloed op bet aantal dagtrekkers. 
Zowel tijdens de voorpiek als de boofd
piek waren de (max. dag- en 20.00 uur-) 
temperaturen boger dan in de perioden 
voor en tussen de pieken. De minimum 
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nachttemperatuur tijdens de beide pieken 
schommelde tussen 3 a 4°C met uit
schieters naar hoven op 28 maart en 6, 7 en 
8 april. Gedurende de nacht vond er dus 
een sterke afkoeling plaats. Een extreem 
voorbeeld hiervan is 27 april met een ma
ximum dagtemperatuur van 19°C en een 
minimum nachttemperatuur van 4,5°C. 
Tijdens de hoge dagtemperaturen werd 
een grote trekaktiviteit ontwikkeld, die 
's nachts vanwege de sterke afkoeling 
werd gestaakt en overdag, bij hoge tem
peratuur en luchtvochtigheid, weer werd 
hervat. 

DISCUSS IE 
Uit de resultaten verkregen uit het bier 
beschreven onderzoek blijkt dat dagtrek 
een gewoon onderdeel vormt van de voor
jaarstrek van de padden in Culemborg. 
Een aantal factoren in de manier van on
derzoek en bet verzamelen van de ge
gevens dient nader besproken te worden. 
Uit de literatuur (o.a. BLEUMINK et al, 
1979) is bekend, dat bet aantal trekkende 
padden in verschillende jaren kan fluc
tueren. Dit is wellicht gedeeltelijk te ver
klaren uit fluctuatles in de aantallen dag
trekkers. Dit laatste gaat echter alleen op 
voor onderzoekingen waarbij aileen de 's 
avonds en 's nachts trekkende padden 
worden geteld. Met de gaas en emmers 
methode worden, indien de afrastering de 
gehele trekroute doorkruist, aile padden 

geteld. In Culemborg werden in l979 
1363 padden overgezet, in 1980 1402 (DE 
JONG, 1981) en in 1982 1216, de fluc
tuaties waren dus niet zeer groot. 
De temperaturen zijn gemeten met een 
minimum-maximum thermometer op een 
hoogte van 30 em in de vrij grote open tuin 
van de auteur. Het is onbekend in hoeverre 
de in de tuin gemeten temperatuur ver
schilt van de temperatuur bij de Lekdijk. 
Als er al verschillen waren, dan zullen 
deze steeds ongeveer hetzelfde geweest 
zijn en bet geschetste beeld van bet tem
peratuurverloop niet of nauwelijks veran
deren. Overigens wordt de minimum 
nachttemperatuur vaak pas in de vroege 
ochtend, een tot enkele uren na z<;mson
dergang bereikt. De luchtvochtigheid 
werd in dezelfde tuin gemeten met een 
hygrometer op een meter hoogte. Het is 
niet waarschijnlijk dat de gemeten lucht
vochtigheid op die hoogte veel zal afwij
ken van die op de Lekdijk. Wat wei onder
zocht moet worden, is een eventueel ver
schil in de luchtvochtigheid wanneer deze 
gemeten zou worden dichtbij de grond tus
sen de vegetatie. Ook moet worden nage
gaan of condensvorming (dauw) op de ve
getatie een rol speelt bij de trekaktiviteit. 
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Bij veel dauwvorming zouden de padden 
direkt in kontakt staan met water en zou de 
lucbtvocbtigbeid misscbien niet meer van 
belang zijn. 
Men kan zicb afvragen of de bij de 17.00 
uur controle aangetroffen padden geen 
vroege nacbttrekkers zijn. Uit de resul
taten van de dagen waarop meer dan twee 
keer per dag werd gecontroleerd, blijkt dat 
dit niet bet geval is. Tijdens de hoofdpiek 
werd er, met uitzondering van 2 en 
8 april, drie keer per dag gecontroleerd, 
om 8.00, 13.00 en 17.00 uur, soms werd 
tussendoor nog een vierde ronde langs de 
emmers gemaakt. Bij elke controle wer
den in de emmers padden aangetroffen en 
overgezet. Padden die om 8.00 uur in de 
emmers werden gevonden zijn ontegen
zeglijk nacbttrekkers, ze waren immers 
sinds 17.00 uur de voorafgaanc:ie dag in de 
emmers gevallen. Dieren die om 13.00 
resp. 17.00 uur in de emmers werden aan
getroffen, vielen tussen 8.00 en 13.00 
resp. tussen 13.00 en 17.00 uur in de 
emmers en zijn dus dagtrekkers. Om de 
vangstaantallen op de verschillende tijden 
eerlijk te kunnen vergelijken zou eigenlijk 
de tijd tussen de controles (resp. 15, 5 en 4 
uur) ook moeten worden meegerekend, 
bijvoorbeeld door de trekaktiviteit uit te 
drukken in bet aantal gevangen padden 
gedeeld door het aantal uren tussen de 
controles. Op deze wijze berekend ont
staat een eerlijker vergelijking en zou de 
trekaktiviteit van padden (in padden/uur) 
overdag groter zijn dan 's nachts. 
BLUEMINK et al (1979) beschrijven een 
in 1976-1978 verricht onderzoek bij een 

15 

afgesloten weg in Den Haag. Vanaf 18.00 
uur tot ongeveer middemacbt werden trek
kende padden geteld, gemeten en gewo
gen, tevens werd bet geslacht bepaald. Er 
wordt geen melding gemaakt van ver
keersslachtoffers, zodat geconcludeerd 
zou kunnen worden dat de padden in die 
jaren op die plek niet of nauwelijks 
overdag trokken. Ook is het mogelijk dat 
eventuele verkeersslachtoffers van de 
dagtrekkers zich aan de waameming van 
de onderzoekers bebben onttrokken op de 
wijze zoals hieronder beschreven. 
Bij een door de Provinciale Waterstaat van 
Utrecht gecoordineerd onderzoek naar 
verkeersslachtoffers onder amfibieen in de 
provincie Utrecht (ANONYMUS, 1980) is 
gebleken dat verkeersslachtoffers zeer 
snel van de weg verdwijnen. Ter illustratie 
de resultaten van een wegtraject van 300m 
in een dorpsgebied. Op dit traject werden 
's nachts 51 dode padden en kikkers plus 
een salamanderlijkje geteld, de volgende 
dag om een uur of twee 's 
middags waren er nog slecbts 8 padde- en 
kikkerlijkjes terug te vinden en ook de 
salamander was verdwenen. Het verdwij
nen van verkeersslachtoffers van de weg 
kan verscbillende oorzaken hebben. Op 
een druk bereden weg wordt een dood
gereden pad zo dikwijl overreden dat er al 
snel niets meer over is dan enkele stukjes 
huid, vo9ral bij regenachtig weer. Deze 
stukjes huid vallen bij slecht weer nauwe
lijks op. Bij droog en zonnig weer ver
drogen de platte lijkjes snel en kunnen dan 
door langsnjdene auto's of gewoonweg 
door de wind van de weg afgeblazen 
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worden. Ook is het bekend dat doodge
reden dieren door kraaien en eksters van de 
weg worden gehaald en opgegeten. Het is 
niet denkbeeldig dat ook andere dieren 
(b.v. honden, katten, egels) verkeers
slachtoffers van de weg athalen. Het is dus 
goed mogelijk dater ook in Den Haag in de 
genoemde jaren dagtrek heeft plaatsge
vonden, maar dat deze door de grote 
verdwijnsnelheid van de lijkjes onopge
merkt is gebleven. 

NAWOORD 
Amfibieenbeschenners die de oversteken
de padden tegen het verkeer willen be
schennen door bepaalde wegen 's nachts 
voor het verkeer af te sluiten, moeten 
rekening houden met de mogelijkheid dat 
de paddentrek zich niet beperkt tot de 
nachtelijke uren, waardoor de dieren die 
overdag trekken alsnog doodgereden . 
kunnen worden. 
Zonder de steun van leden van de Natuur
en Vogelwacht Culemborg had dit onder
zoek niet plaats kunnen vinden. Hen allen 
dank ik hartelijk. Ook ben ik een woord 
van dank verschuldigd aan het Polder
district Lek en Linge voor de welwillende 
toestemming die zij verleenden voor het 
ingraven van het gaas en de emmers. · 

DIURNAL MIGRATION TO BREEDING SITE BY 
BUFOBUFO 
In a project to protect Bufo bufo against the traffic, 
when crossing a road in Culemborg during the spring 
migration to its breeding site, several data on the 
Common Toad could be obtained. Wheather condi
tions where recorded as well. Migration took for the 
greater part place in two distinct periods, charac
terised by higher average temperatures. Relative 
humidity of the air also seemed to have effect on the 
toads' behavior. A great deal of the toads were 
proven to migrate in daytime, in contrast to the 
general view that toads migrate only at night. It is 
explained how traffic victims from daytime migrcltors 
could have escaped from the attention of investi
gators observing the animals only at night. The 
methods employed in the present investigation are 
discussed and in some cases criticized. 
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Herpetologische waarnemingen in 
Costa Rica (V). Padden (Bufonidae) 

IN LEIDING 
Padden zijn in Costa Rica algemeen. Ze 
varieren in grootte van de kleine berg
bewonende soorten Bufo coerulescens en 
B. holdridgei, die krap drie em lang 
worden, tot de bekende B. marinus, de 
reuzenpad. 
De laatstgenoemde is de meest algemene 
soort. Vele van de andere soorten, in totaal 
dertien, hebben een zeer beperkte ver
spreiding. Padden Ieven in aile klimaat
typen, mogelijk met uitzondering van de 
hoogste toppen. 

BUFO MAR/NUS 
De alomtegenwoordigheid van padden in 
Costa Rica berust grotendeels op de al
omtegenwoordigheid van Bufo marinus. 
Wij hebben de reuzenpad gevonden op de 
volgende plaatsen; Cahuita, Tortuguero, 
Santa Rosa, Samara, Golfito, Pto. Jime
nez Palmar Norte, San Geraldo, San 
Isidro , Orosi en Pto. Viejo. 
In alle hoeken van het land dus van zee
niveau tot op minstens 1200 m hoogte. In 
Cahuita vonden we ze letterlijk op zee
niveau, binnen tien meter van de branding. 

TAYLOR geeft een waarneming van onge
veer 2300 meter hoogte op de Volcan 
Poas. Behalve de voorwaarde dat er in de 
voortplantingstijd voldoende open water 
aanwezig moet zijn, lijken de reuzenpad
den nauwelijks eisen aan hun biotoop te 
stellen. Opvallend was dat de dieren die we 
in de echte regenwoudgebieden vonden, 
Golfito, Tortuguero en Pto. Jimenez, alle 
kleiner waren dan die uit droge gebieden 
of uit de bergen. 
Het eerste teken van de aanwezigheid van 
deze soort is het bekende platte, droge 
lijkje op de asfaltweg. Daarnaast is een 
belangrijke aanwijzing het Iage, roffelen
de gekwaak van deze soort dat 's nachts 
opklinkt uit een poe! of een stilstaand 
stukje rivier. Met een zaklantaarn op dat 
geluid afgaande, is het niet moeilijk een 
aantal exemplaren te zien te krijgen. Een 
tocht naar zo'n stukje open water is echter 
niet altijd nodig om deze dieren te zien. 
We vonden ze 's avonds en ' s nachts Iiefst 
na een regenbui, gewoon op de weg, in 
riolen of rond onze tent. Een zekere voor
liefde voor riolen valt de dieren niet te 
ontzeggen. In Cahuita vluchtten de dieren 
bij voorkeur het gat van een in gebruik 
zijnde latrine in. Elders vonden we ze in 
een sterk veroliede plas bij een garage en 
in de afvoergoten van een dorp. 
Een aantal maal zijn we op zoek gegaan 
naar de maker van een zacht sjirpend ge
luid, dat op diverse vindplaatsen vanuit 
overgroeide, vervuilde goten te horen 
was. In een groot aantal gevallen stuitten 
we dan uiteindelijk op een reuzenpad. 
Waarmee niet gezegd is dat het geluid ook 
door reuzenpadden werd gemaakt. Aile 
waamemingen overdag zijn gedaan tijdens 
regen of hebben betrekking op dieren die 
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zich in een holletje bij een riool hadden 
teruggetrok.ken. 
De roep van de reuzenpad is een Iaag rof
felend geluid dat ver draagt. Zeker als er 
een kolonie van zo'n 200 padden tegelijk 
roept kan dat het slapen zo goed a1s on
moge1ijk maken. We hebben reuzenpad
den horen roepen in aile maanden dat we in 
Costa Rica waren. Meestal was dat na een 
regenbui in de namiddag. Eisnoeren van 
padden hebben we niet gevonden, larven 
mogelijk wei, maar niet met zekerheid 
gedetermineerd. Pas gemetamorfoseerde 
exemplaren hebben we evenmin gezien. 
Uit ervaringen met uit Columbia ge'impor
teerde kik.kervisjes hebben we kunnen 
konstateren dat reuzenpadden zeer snel 
groeien, mits er voldoende voedsel voor
radig is. Na een jaar kunnen ze groter zijn 
dan onze gewone pad. 
Ondanks hun huidgif zijn padden met hun 
zachte huid gevoelig voor uitwendige pa
rasieten. Bij exemplaren in Samara en 
Santa Rosa, waar vee( vee gehouden 
wordt, vonden we dieren met teken op de 
kop en de keel. Yeel padden hadden ook 
beschadigingen aan de huid en soms ze1fs 
zwerende wonden. 

Van de huid van reuzenpadden word! een 
soort leer gemaakt. In souvenirwinkels 
kunnen opgezette padden worden ge
kocht, maar ook padden die tot een 
portemonnaie zijn omgebouwd. 

BUFO HAEMATIT/CUS 
De tweede algemene pad van Costa Rica is 
Bufo haematiticus. De Neder1andse naam 
voor dit dier is letterlijk vertaald bloed
vlekpad. Bij Ciudad Quesada vonden we 
een exemplaar dat die naam zeker ver
diende. De rug was blauwig grijs met 
roestrode vlekken, de tlanken en de zijkant 
van de kop waren donkerbruin. 
De blauwgrijs/roodgevlekte rug is echter 
een zeldzaamheid in de door ons bezochte 
gebieden. Meest vonden we dieren met 
een geelbruine of grijsbruine rug met 
zwarte vlekken (soms zonder vlekken). In 
de liezen en op de d ijen hebben vele exem
plaren gele of oranje dwarsbandjes. De 
padden hebben een gladde huid, zijn vrij 
plat en hebben grote parotolden. We von
den deze padden, die tot ongeveer acht em 
lang worden , op vochtige bosbodems en in 
vochtige weiden, meestal in de buurt van 
stroompjes (soms zelfs erin). Een gelief
koosde rustplaats lijkt een holletje achter 
een watervalletje te zijn. 
We vonden B. haematiticus op de vol
gende plaatsen: Arena!, Baru, Ciudad 
Quesada, tussen Dominica! en San Isidro, 
Orosi en Turrialba. Bij Orosi vonden we in 
een stilstaand stukje van een stroompje een 
aantal dieren bij elkaar, mogelijk in een 
voorbereidende fase van de voortplanting. 
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Bij Turrialba vonden we een poe!, kenne
lijk een restje van een overstroming van de 
nabijgelegen Reventazon , met daarin Jar
ven en pas-gemetarnorfoseerde padjes, die 
echter niet op B. haematiticus Jeken. 
B. haematiticus leefde er echter volop in 
de omgeving en andere paddesoorten heb
ben we er niet gezien . TAYLOR meldt pas 
gemetarnorfoseerde pad jes in restpoelen 
die overblijven als het waterpeil van een 
riviertje daalt. 

WRATTIGE PADDEN 
Twee soorten Costaricaanse padden vallen 
op door vele puntige wratjes n.J. B. 
coccifer en B. coniferus. Bij San Jose op 
een braaldiggend terrein vonden we in het 
begin van de middag een aantal padjes die 
oppervlakkig bezien aan donkere en lomp
gebouwde rugstreeppadjes deden denken. 
Bij nadere beschouwing bleek het B. 
coccifer te zijn. Het tijdstip van de dag 
waarop ze aktief waren is minder opval
Jend als we bedenken dat het de dag ervoor 
hard geregend had en het later in de 
middag eveneens behoorlijk ging gieten. 

Een exemplaar van B. coniferus vonden 
we aan de Atlantische kant van het 
Monteverde reservaat. Het was een jong 
dier, ongeveer drie em met een groene rug, 
een witte buik, een witte vlek onder het 
oog en enkele rode wratjes op de rug. 
Typerend voor de soort zijn de soms grote 
puntige wratjes op de flanken. Ze kunnen 
zo' n neg en em lang worden en bewonen 
voomamelijk vochtige open plaatsen. 
Een klein donker padje met twee groene 
vlekjes op de rug en een Iichte vlek onder 
het oog vonden we in Cahuita op een bos
pad. Het diertje kon indertijd niet goed 
gedetermineerd worden, maar is waar
schijnlijk ook een B. coniferus. 

DEGOUDENPAD 
Een van de zeldzaamste padden ter wereld 
is Bufo periglenes. Deze opvallende pad
desoort is aileen bekend van een paar val
leitjes met vochtig nevelbos in het reser
vaat Monteverde. 
De mannetjes van deze soort zijn oranje, 
de vrouwtjes bruin met rode vlekken. In de 
voortplantingstijd, april, zijn grote aantal
Jen van deze soort te zien, maar daarbuiten 
is hij vrijwel niet gevonden. De enige 
exemplaren die we hebben gezien waren 
tentoongesteld in het biologisch station bij 
het park. De soort is opgenomen in het Red 
Data Book. In Costa Rica zelf wordt de 
soort streng beschermd, de vindplaats in 
detail is geheim, en ook zijn woongebied 
is een reservaat. 
Opvallend is dat Monteverde aJ een be
schermd gebied was voor deze paddesoort 
ontdekt werd. De gouden pad is nu wei 
uitgegroeid tot het symbool van het reser
vaat. 

OVERJGE SOORTEN 
Een aantal dieren hebben we niet met 
zekerheid kunnen determineren. In het 
park Manuel Antonio vonden we een vrij 
grote effenbruine pad met opvaJiende 
koprichels en een spitse snuit die we heb
ben gedetermineerd als waarschijnlijk B. 
luetkenni(?). We vonden dit exemplaar bij 
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een nachtelijke wandeling in een stilstaan
de sloot. Een kort en galmend 'kwak' dat 
we bij de sloot hoorden, kan echter ook 
afkomstig zijn van een andere kikkersoort. 
In greppels, begroeide plassen en rio len 
van Golfito en Palmar-Norte vonden we 
een padje dat weals Bufo melanochloris(?) 
hebben gedetennineerd. (Kort voor het ter 
perse gaan van dit nummer kwamen weer 
achter dat het een fluitkikkerachtige, 
Eupemphix pustu/osus, was.) Het dier 
maakte zijn aanwezigheid bekend door 
een speciaal gekwaak. Het geluid is een 
kort aangehouden 'ui', klagelijk en steeds 
lager in toon wordende en vervolgens een 
zacht 'tzik'. Afgaande op dat geluid von
den we kleine padjes, die zich al roepende 
opbliezen tot wei het dubbele van hun ge
wone fonnaat. 'lJ! verscholen zich tussen 
de begroeiing en waren moeilijk te vinden. 
Het zoeken naar deze diertjes was boven
dien onaangenaam omdat ze een voorkeur 
hadden voor vervuild water. Daarbij leek 
het of ze hun geluid konden verplaatsen, 
als een buikspreker. De dieren waren 
grijzig, met een Iichte vlek onder de ogen, 
kleine parotorden en een rij donkere 
wratjes over de ruglijsten. Na een regenbui 
leken vee I meer exemplaren te kwaken dan 
we eerder hadden gehoord. 

SPOTJES RICHTEN 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN 
COSTA RICA M. BUFONIDAE 
Toads, especially B. marinus, are very common in 
Costa Rica. B. marinus can be found in almost every 
environment. Its presence is indicated by sound or 
the finding of traffic victims. It was found mostly at 
night and seemed to prefer gutters. Ticks were found 
on several specimens. Souvenirs are made from the 
skin of these toads. Bufo haematiticus was commonly 
found at moist places, usually near streams. 
B. coccifer and B. coniferus were also found. A 
small, dark toad with a light spot under the eye and 
two green spots on the back, found in Cahuita, is 
believed to be B. coniferus. 
The Golden Toad of Monteverde (B. periglenes) is 
stricktly found in the reserve and heavily protected. 
Specimens are exhibited at the biological station. 
Two further species were found but the determination 
is not certain. A rather big toad with distinct head
crests and a pointed snout is believed to be B. 
luetkenni. A small species, which called from gutters 
in the Golfo Dulce region, is believed to be B. 
melanochloris. (However it turned out to be 
Eupemphix pustulosus. 

Het wil nog wei eens lastig zijn de lichtbundel van een spotje zo te richten dat hij op de 
gewenste plek valt. Een oplossing voor dit probleem is de volgende: We konstrueren 
de fittingen van de spotjes niet met gewoon electriciteitsdraad maar met installatiedraad. 
Als we dan de twee leidingen van de fittingen in elkaar draaien, hebben we een stevige 
en stugge 'standaard', die we nog net in de gewenste richting kunnen draaien. 
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Enige opmerkingen over drie anolis-soorten 
in Miami 

INLEIDING 
Tijdens een kort oponthoud in Miami ben 
ik in de gelegenheid geweest drie soorten 
van het geslacht Anolis, waarvan er twee 
zeer frequent in Nederlandse terraria ge
houden worden, in vrijheid te observeren. 
Ik schrijf met opzet niet in de natuur, aan
gezien de meeste waarnemingen gedaan 
zijn in een woonwijk, in de smalle strook 
beplanting tussen de huizen en autoweg. 

OMGEVING EN KUMAA T 
Ik verbleef met rnijn medereizigers in een 
appartement in een buitenwijk van Miami. 
De wijk bestaat uit gebouwen met twee 
verdiepingen, straten, parkeerplaatsen en 
daartussen grasveldjes en tuinen. In die 
tuinen staan borneo als Schefflera, Ficus 
elastica, Cecropia en diverse palmen. 
We zijn een ochtend in het Everglades
park geweest. Ook daar hebben we ano
lissen gezien. 
Tijdens ons verblijf was het warm en 
vochtig. Gemeten werd om II uur 33°C, 
om 12.15 uur 31°C met Iichte regen en om 
14.00 uur tijdens een hoosbui 30°C; om 
20.30 uur 26.5°C. Het water in de Ever
glades was 25.5 °C. Deze temperaturen 
werden eind september gemeten. Eind ja
nuari was het koeler, er werd een nacht
temperatuur opgegeven van I5°C wat door 
de bevolking als koud voor de tijd van het 
jaar werd ervaren. 

ANOLIS SAGRAJ 
De meest algemene soort was A. sagrai. Ik 
vond ze in de struiken van de tuinen rond 
het appartement, op schuttingen en soms 
op een muur. In de Everglades zaten ze in 
struiken aan de rand van dicht bos. De 
volwassen dieren zaten zelden hoger dan 
een meter boven de grond, hele jonge 
exemplaren heb ik aileen in het gras ge
zien. Ze renden bij benadering wei snel de 

struiken in . In een Hibiscus struik van on
geveer 2 m2 inhoud zaten wei een viertal 
volwassen exemplaren van deze soort. 
Een net volwassen mannetje van 5,5 em 
woog 4,0 g. Ik heb een volwassene een 
sprinkhaan zien eten. In het gras bij de 
jonge dieren vond ik vele kleine cicaden en 
mugjes. 

ANOLIS DISTICHUS 
Op een na de meest voorkomende anolis 
van Miami. Deze soort leeft op stammen 
van hoge bomen, op schuttingen en op 
muren. Slechts bij uitzondering zag ik er 
een lager dan een meter van de grond. 
Meestal kon ik slechts een glimp van ze 
opvangen, waarna de dieren zich naar de 
achterkant van de stam begaven en van 
daar snel ornhoog renden. Ik heb slechts 
een enkel jong dier gezien. Een volwassen 
vrouwtje (5 em) woog 2,4 g. 

ANOLIS CAROLINENSIS 
De bekende roodkeelanolis is de minst 
voorkomende van de drie soorten in de 
woonwijk. Slechts een drietal hebben we 
kunnen vinden in de struiken rond de ap
partementen. Deze dieren zagen er anders 
uit dan wat ik in een terrarium gewend ben: 
slanker, met een smallere kop en met een 
fraaie goudgroene kleur. 
In de Everglades zijn ze relatief algemeen 
(Anolis distichus ontbreekt daar). Ik vond 
ze met name op de boven water uitste
kende loopbruggen die door het gebied 
heen liggen. 
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ACTIVITEIT 
De anolissen zijn om 7.30 uur open zon
nen zich op uitstekende takken, muren, 
ramen en schuttingen . A. sagrei en 
A. distichus zijn als eerste actief. De 
laatste zont aanmerkelijk minder en is al 
bijna van de zonneplaatsjes verdwenen als 
de eerste roodkeelanolis verschijnt. 
In de loop van de dag verschuilen de ano
lissen zich. Ze zijn dan te •;inden in de 
struiken, slapend of jagend, maar uit de 
zon. Later in de middag komen ze wei eens 
in de zon zitten, maar minder frequent dan 
in de morgen. 
Ik heb geen enkele keer een mannetje ge
bruik zien maken van zijn keelzak. 

DANKZEGGING 
Met dank aan Terry en Linda Storm voor 
onderdak en rondleiding. 

SOME REMARKS ON ANOLIS SPECIES IN 
MIAMI 
During a short stay in Miami the author observed 
anolcs. A. sagrai was most abundant, both in a 
suburb and in the Everglades. A. distichus was found 
only on trunks in the suburb, A. carolinensis was 
least abundant in the suburb. The anoles were seen 
basking from 7.30 in the morning on. It is noted that 
A. distichus mostly had stopped basking when A. 
carolineruis appeared. 



Q 
Steven Bol 
Ravesteijn 46 
2681 RB Monster 

Natrix 11atrix 
helvetica . 
Foto: Steven Bol. 

142 

Herpetologische waamemingen in de oostelijke 
Cevennen 

INLEIDING 
Tijdens mijn vakantie in juli/augustus 
1982 en 1983 vertoefde ik in de 's zomers 
droge, maar door vele riviertjes (en diepe 
ravijnen) doorsneden oostelijke uitlopers 
van de Cevennen, een gebergte in Zuid
Frankrijk. lk logeerde beide keren bij het 
dorpje Mejannes-le-Clap. Dit ligt op een 
ongeveer 300m hoog gelegen vlakte. De 
omgeving van het dorp is amper in cultuur 
gebracht en begroeid met verschiUende 
soorten eiken, met jeneverbesstruiken, 
buksbomen en 'droge' grassen, die een 
ondoordringbaar geheel vormen (maquis). 
Zo' n tien km van Mejannes stroomt het 
riviertje de Ceve. Het is, althans daar, een 
rustig stromend riviertje waarin onder 
andere vee I forellen zitten. Het is ongeveer 
15m breed en tot zo'n 4 m diep. 

DIEREN BIJ MEJANNES-LE-CLAP 
In het bungalowpark waar ik verbleef, 
liepen veel muurhagedissen (Podarcis 
muralis) rond. Ze zaten voomamelijk op 
de muren van de huizen en waren grauw
bruin van kleur (enkele exemplaren waren 
meer groen van kleur). 
Smaragdhagedissen (Lacerta viridis) 
kwamen ook veelvuldig voor, zelfs in het 
park. Ze zaten voomamelijk op de open 
stukken tussen het droge gras of in de 
struiken. 
Behalve deze algemene soorten heb ik 
onder andere ook nog twee groene hage
dissen zien wegvluchten, waarschijnlijk 
parelhagedissen (Lacerta lepida). Yerder 
zag ik op een pad, uitgehakt in de maquis, 
een hazelwormachtig hagedisje, waar
schijnlijk een hazelskmk (Chalcides 
chalcides). Langs een soortgelijk paadje 
vond ik een zonnende apsisadder (Vipera 
aspis), die zich rustig liet fotograferen. 
Een tweede exemplaar zag ik in een droge 
rivierbedding, de 'Concluses' . 

Tot slot ving ik in Mejannes een glimp op 
van een bruine, gestreepte slang (mogelijk 
een trapslang, Elaphe scalaris). Levende 
slangen heb ik verder niet gezien, maar 
wei enkele vervellingen waarvan er een 
wei I ,5 m lang was. 

DIEREN BIJ DE CEzE 
Groene kikkers (Rana ridibunda?) waren 
bij de Ceze zeer algemeen. De grootste 
dieren die ik zag waren ± 15 em lang. 
Verder heb ik aan amfibieen nog enige 
gewone padden (B. bufo) kunnen waar
nemen. Ook op de oevers van de rivier 
liepen veel muurhagedissen rond. Enkele 
hadden een erg mooie groene rug met dito 
zwarte tekening. Verder kwamen hier ook 
weer een aantal smaragdhagedissen voor. 
Deels juvenielen met een egaal bruin 
lichaam en een groene keel. 
Ook vond ik hier een tweetal hazel-
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wormen, Anguis jragilis, bij het omkeren 
van een grote steen. 
Natrix maura, de adderringslang kwam er 
veelvuldig voor. Bij het omkeren van 
stenen tangs ongeveer tien meter oever 
vond ik er 15. In Iengte varieerden ze van 
20 tot 80 em (gemiddeld 50 em). De kleur 
varieerde van grauwgroen tot roodbruin/ 

BOEKBESPREKING 

BESCHERMING VAN AMFlBIEEN 
TEGEN HET VERKEER 
Wetenschappelijke Mededelingen 
K.N.N. V. nr. 162 
H.E.J. WIJNANDS, 1984. 
Deze uitgave is bedoeld als handleiding 
voor personen of groepen die maatregelen 
willen Lreffen om het aantal verkeers
slachtoffers onder amfibieen te beperken. 
De Zwitserse brochure 'Amphibien und 
Verkehr' van Kurt Grossenbacher diende 
als basis, terwijl daamaast ook zoveel 
mogelijk Nederlandse en Duitse ervarin
gen en ideeen in de tekst zijn verwerkt. 
In het eerste hoofdstuk wordt over het 

grijsbruin. Vaak kon men ze geheel onder 
water zien rondzwemmen op zoek naar 
visjes en kikkervisjes. Dit in tegenstelling 
tot N. natrix die ik altijd zag rondzwem
men met de kop boven water. Van de 
gewone ringslang heb ik bij de Ceze een 
viertal exemplaren waargenomen. Drie 
juvenielen en een groot dier van ongeveer 
een meter lang. 
Tenslotte vond ik nog een hagedisslang of 
Montpellierslang (Malpolon monspessu
/anus). Het groenbruine, ongeveer een 
meter lange dier, beet fel van zich af toen 
ik het oppakte. 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN THE 
EASTERN CEVENNES. 
Two summer holidays were spent in the Cevennes 
(France). Apart from a large number of Podarcis 
muralis, Lacerta viridis,Rana ridiburukl and Natrix 
maura, the following species were also seen: Lacerta 
lepida, Chalcides chalcides, Vipera aspis, Bufo 
bufo, Anguis fragilis, Natrix natrix and Malpolon 
monspessulanus. 
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trekgedrag van de inheemse amfibieen 
algemene infonnatie verstrekt. Het is 
bijzonder nuttig dat zoveel mogelijk typen 
trekgedrag, soms beknopt, soms uitge
breider, onder de aandacht worden ge
bracht. Uit sommige verslagen van groe
pen die zich met beschenningsmaatrege
len bezighouden, lijkt het immers alsof zij 
zich aileen bekommeren om de voorjaars
trek naar de voortplantingspoelen, terwijl 
aan de andere typen van trek (vertrek van 
de adulten naar zomerverblijfplaats, weg
trek.ken van de pas-gemetarnorfoseerde 
dieren e.d.) nauwelijks of geen aandacht 
wordt besteed. In dit boekje ligt het 
zwaartepunt op de heen- en terugtrek van 
de adulten van de gewone pad en de bruine 
kik.ker, omdat dit de meest opvallende 
gebeurtenissen zijn, waarover bovendien 
het meest bekend is. Ook de periode, het 
tijdstip van de dag en de weersomstan
digheden waarbij men het trekgedrag mag 
verwachten , worden kort besproken. 
Over de betekenis van verkeersslachtof
fers voor het voortbestaan van amfibieen
populaties blijkt het niet altijd mogelijk 
gefundeerde uitspraken te doen. Toch 
worden er in dit tweede hoofdstuk enige 
bespiegelingen aan dit onderwerp gewijd, 
die de lezer behulpzaam kunnen zijn bij 
een realistischer en bewuster beschouwing 
van deze problematiek. 
Het grootste dee) van het boekje handel! 
over de maatregelen die in aanmerking 
komen om het aantal verkeersslachtoffers 
onder amfibieen te beperken. Achtereen
volgens worden besproken: ruets doen, 
automobilisten waarschuwen, weg afslui
ten, weg omleggen, met de hand verza-

melen en overzetten, langs een afscher
ming in valemmers verzamelen en over
zetten, omleiden van de trekroute, aanleg 
van tunnels , belemmeren van de terugtrek 
(indien er aan de kant van de voortplan
tingspoel een geschikte Iandbiotoop is), 
scheppen van een nieuwe landbiotoop of 
een vervangende voortplantingspoel (zo
dat oversteken van de weg niet meer nodig 
is), volledige verplaatsing van populaties. 
Bij elke genoemde maatregel wordt com
mentaar gegeven over de specifieke toe
passingsmogelijkheden en de eventuele 
beperkingen of bezwaren van de methode. 
Daarnaast worden met behulp van instruc
tieve atbeeldingen zeer gedetailleerde op 
de praktijk gerichte gegevens verstrekt 
over eventueel aan te Ieggen installaties. 
Ook wordt eraan herinnerd dat een en 
ander meestal aileen in overleg met de 
overheid mag worden ondernomen. 
In de slotopmerkingen merkt de schrijver 
-terecht- op, dat er tot nu toe bij de 
planning van wegen weinig rekening 
wordt gehouden met mogelijkeeffekten op 
ter plaatse voorkomende amfibieen (en 
andere organismen). Wat dat betreft vind 
ik het jammer dat in dit boekje aileen 
maatregelen worden genoemd die achteraf 
genomen kunnen worden. Gedetaillleerde 
infonnatie over de wijze waarop men in 
een vroegtijdig stadium invloed zou kun
nen uitoefenen op de planning van ee':l 
toekomstige weg ontbreekt helaas. 
Deze netjes verzorgde uitgave beant
woordt bijna geheel aan zijn doel, het is 
een bijzonder praktische raadgever voor 
hen die zich aktief (willen gaan) bezig
houden met de beschenning van amfibieen 
tegen het verkeer. Daarnaast vonnt hij ook 
interessante Ieesstof voor ieder ander die 
gei"nteresseerd is in amfibieen; voor de 
prijs hoeft u het niet te Iaten. Ik betreur het 
dat w~ voor wat betreft de maatregelen 
vooraf., geheel aangewezen blijven op de 
televisiecursUs actievoeren 'Stickers, 
Stokpaardjes en Standpunten' . 

Frits van Leeuwen 


