
lacerta 

Graptemys pseudogeographica kolmi. 
Fo1o: F. Zuunnond. 

42e jaargang nr. 8 
mei 1984 

n e d e rla ndse ve r e niging voor h erpe tologie e n tc r1·ariuin kunde 



Koen D'hondt 
Prins Leopoldstr.89 
B-831 0 Brugge 
Belgic 

Paul Cherie! 
Gemene Weideweg 
Noord 18 
B-831 0 Brugge 
Belgic 

146 

lacerta 42e jaargang nr". 8, p.p. 145-168 

Redaktic moandblad: TJALDO BRANDENBURG. De C. Rcbccquestroat I F, 2518 RB Den Haag. 
Ledcnadministratic: J . VARKEVISSER, Churchill-laan 141 11

, 1078 DS AmSicrdam. 
Rcdaktic mcdcdttingcnblad: M.Th. MEEUWES. Praucnburg 89. 2036 SE Hoarlcm. 
Ertlcdcn: J.Th. TER HORST - M33Siricht. D.J . VANDER LAAN - Noorbcck. R.M. MEIJER - Langcroar. 

Bij dit blad behoort mededelingenblad XIV, nr. 8 

Lampropeltis getulus floridana, de Florida 
kettingslang in het terrarium 

BESCHRIJVING 
Lamp rope/tis getulus jloridana is een fors 
gebouwde slang. De kop is weinig of niet 
van de hals afgezet. De grondkleur is Iicht
tot donkerbruin. Elke individuele schub is 
lichtgeel tot cremekleurig aan de basis met 
een donkerbruine of zwarte punt. Op de 
rug I open fijne gele dwarsbanden die op de 
zijden samenkomen en zo een ketting
patroon vormen. De buik is vuilwit met 
zwartgeblokt patroon. 
Lampropeltis staat vooral bekend als 
predator van slangen, waaronder ook ech
te ratelslangen (Crotalus), Dwergratel-

. slangen (Sistrurus), Mocassinslangen 
(Agkistrodon) en Koraalslangen (Micru
rus en Micruroides) . Lampropeltis 
is tegen hun beet betrekkelijk immuun 
(CONANT, 1975; OULAHAN, 1976). Toch 
bestaat zijn menu hoofdzakelijk uit knaag
dieren, vogels en hun eieren. Bepaalde 
soorten eten ook schildpaddeeieren 
(CONANT, 1975). 

VOORKOMEN 
Het genus Lampropeltis komt voor in 
Noord- en Centraal-Amerika met uitlopers 
tot Ecuador. L. triangulum is de meest 
verspreide soort met het grootste aantal 
ondersoorten. L . getu/us getulus kan een 
maximum lengte bereiken van ca. 2 meter 
en is daannee de langste Lampropeltis. 
L. g . jloridana kan maximaal 167 em 
worden (BEHLER & WAYNE KING, 1979; 
CONANT, 1975). Hij komt voor in Florida 
ten noorden van Tampa-Bay tot de uiter
ste zuidpunt van het schiereiland. Afge
zonderde populaties vindt men rond 
Apalachicola (N. W. Florida) en Jackson
viUe (N .0. Florida). In het noordelijk dee! 
van het verspreidingsgebied komen krui
singen voor met L. g . getulus, de 
'Blotched' en ' Peninsula' tussenvormen 
(CONANT, 1975). 
L. g. jloridana leeft meer nabij rivier- en 
kustmoerassen en andere vochtige plaat
sen (ASHTON et al, 1982; BEHLER & WAYNE 
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KING, 1979; CONANT, 1975). Dit komt 
door het specifieke pseudo-tropisch kli
maat van Florida. 

DESLANGEN 
In november 1982 werden twee Lampro
peltis getulus j7oridana gekocht. Door 
midde1 van sonderen kon worden vastge
steld dat het een paartje was. 
Het vrouwtje is ca. 95 em en weegt on
geveer 350 gram. Ze is donkerder ge
kleurd dan normaal, wat erop wijst dat het 
dier nog jong is. Het mannetje meet 115 
em en weegt ca. 650 g. 
Beide slangen accepteerden direct muizen 
en jonge ratten. Ze zijn zeer vraatzuchtig 
en voedselnijdig. Bij een maaltijd at het 
vrouwtje negen halfwas muizen, hetman
netje twaalf! Soms gebeurt het dat ze be ide 
aan eenzelfde prooi beginnen. Wanneer 
men dan niet ingrijpt zal de grootste de 
kleinste mee verzwe1gen. Omdat het sche-

meringsdieren zijn (BEHLER & wAYNE 

· KING, 1979) voeder ik altijd 's avonds. Per 
week geef ik zovee1 dode muizen of ratten 
als ze opkrijgen. Vervellen gebeurt regel
matig eQ hierbij kunnen ze dagen1ang in 
het waterbekken liggen . 
Faeces-onderzoek (door Jooris Robert) 
was negatief bij bet mannetje. Bij het 
vrouwtje werd een te verwaar1ozen con
centratie Nematoden aangetroffen. 

TERRARIUM 
Het terrarium meet 70x60x70 em (lxbxh) 
en heeft een schuine voorruit. Als bodem
grond gebruik ik momenteel aarde afkom
stig uit een naaldbos. Voorheen probeerde 
ik reeds keukenro1papier (zonder motief
jes), kleikorrels, houtkrullen, turf en een 
mengse1 van zand, turf en teelaarde. Dit 
alles zonder bevredigend resu1taat. Enkele 
stukken kurkschors en leisteen zorgen 
voor zonne- en schuilplaatsen. Op de tak 
wordt nooit geklommen. 
De verwarming bestaat uit een spotlight 
van 75 of 100 watt. Een TL-buis van 40 
watt zorgt voor de ver1ichting. 
Het waterbekken bevat ongeveer drie liter 
water, dat om de andere dag ververst 
wordt. Af en toe voeg ik enkele druppels 
vitarnine AD3 aan bet drinkwater toe. 

PARING EN LEGSEL 
V anaf het begin werden de slangen afzon
derlijk gezet. Dit uit vrees voor kannibalis
me. Eind december 1982 gingen ze in 
winterslaap bij temperaturen van l0-15°C. 
Het duurde tot half maart 1983 toen de 
verwarming en verlichting weer aan
gingen. De lichtduur werd van 10 naar 15 
uur gebracht, simultaan met de verwar
rning. Op 12 april zetten wij het mannetje 
bij het vrouwtje, in de hoop dat zijn zaad
cellen gerijpt waren. Bij het vrouwtje 
voelden de follikels als harde knobbels aan 
in het achterste deel van het 1ichaarn. 
Er kwarn geen reactie. We1lagen ze veel 
sarnen onder het kurkschors, onder de 
lamp. Na zijn vervelling op 21 april werd 
het mannetje onrustiger en kwam overdag 
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steeds meer tevoorschijn. Op 23 april ver-
velde het vrouwtje; ook zij kwam vaker 
tevoorschijn. Op 24 april om 21.00 uur 
zag ik de slangen paren. Dit duurde tot 
23.45 uur. Of hie rna nog andere copulaties 
plaatsvonden weet ik niet. 
In de daaropvolgende weken kwam het 
vrouwtje steeds vaker uit haar schuilplaats 
om te zonnen, zelfs al was het Iicht in het 
terrarium gedoofd. Ze werd agressiever en 
haar achterlichaarn verdikte tot de bekende 
'peervorm', doordat het vetweefsel langs 
de ruggegraat werd opgenomen (WAGNER, 
1979). Toch at het vrouwtje regelmatig 
door tot 18 mei toen ze nog twee muizen 
at. Op 16 juni vervelde ze. Deze vervelling 
kort voorde leg is typerend voorzwangere 
vrouwtjes (WAGNER, 1979; NORRlE, 

1982). Regelmatig werden de slangen en 

bet terrarium besproeid. Zo ontstonden 
vochtige aflegplaatsen. 
Op 29 juni 1983 werden negen witte, lang
werpige eieren gelegd in de vochtige aarde 
onder een stuk kurkschors . Ze waren aile 
aaneengekit en ca. 4,5-5 em lang. De tijd 
tussen de waargenomen paring en bet Ieg
gen van de eieren bedroeg bier 66 dagen. 
Dit is Ianger dan bij NORRIE (1982), 37 
dagen, en TRUTNAU (1979), 46 dagen. 
Vermoedelijk kwam de echte bevruchting 
na de geziene copulatie. Het aantal eieren 
mag als normaal worden beschouwd. 
mcH (1970) meldt een gemiddelde van 
10, I eieren; BEHLER & WAYNE KING 
(1979) 3 tot 24. TRUTNAU (1979) bad van 
zijn L. g. jloridana 6 eieren, NORRIE 

(1982) van zijn L . g. getulus 12. JON' 

COOTE (pers. med.) had 27 eieren van L . g. 
jloridana. 
De tweede juli began het vrouwtje weer te 
eten (vijf muizen). Gedurende de ganse 
periode hie1d het mannetje zich afzijdig 
tegenover bet vrouwtje. 

BROEDMETHODE 
De broedbak was een vierkant, volglas 
bakje van 40 x 40 x 20 em (lxbxh). Als 
substraat gebruikte ik eerst grof rivier
zand, maar nadat enkele eieren tekenen 
van verschrompeling vertoonden, scha
kelde ik over op schuimplastic vlokken 
(OOMBRECHT, pers. med.). Ze bebben als 
voordeel een hoge steriliteit en een zeer 
goede water- en luchtregulatie. De bak 
werd er voor 2/3 mee gevuld. Een laagje 
water van 4-5 em bedekte de bodem. 
Hierin een verwarmingskabel, geschake1d 
via een aquariumthermostaat, zodat de 
temperatuur tussen de eieren varieerde van 
28 tot 30°C. Door verdamping van het 
water en regeling van de luchttoevoer be
kwam ik een relatieve luchtvochtigheid 
van 80%-90%. Op de eieren ze1f, die half 
in het substraat Jagen, 1egde ik twee laag
jes keukenrolpapier om de condensdrup
pels op te vangen. Oak hie1d dit de tempe
ratuur tussen de eieren constant. 
Tussen 23 en 25 augustus 1983 (na 55-57 
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dagen) kwamen acht eieren uit. Een ei was 
reeds te ver verschrompeld in het rivier
zand en was gestikt. Het bevatte een dood, 
onvolgroeid embryo. Bij ALMANDARZ 

( 1969) duurde de incubatieperiode 43-47 
dagen bij 26,7°C. Bij WAGNER (1979) 
gemiddeld 68-70 dagen bij 27-29°C. 
TRUTNAU ( 1979) meldt 79 dagen bij 22-
300C en NORRIE (1982) 70 dagen bij 23,8-
29,40C. In de natuur duurt het gemiddeld 
70 dagen, afbankelijk van de temperatuur 
(BEHLER & WAYNE KING, 1979; FITCH, 

1970). 

JONGE SLANGEN 
Bij de geboorte waren de jongen gemid
deld 24 em lang. Ze waren zwart gekleurd 
met felgele, fijne dwarsbanden op rug en 
flanken. Sommige slangetjes hadden tus
sen twee dwarslijnen rode vlekjes op de 
flanken. 
Na 8-10 dagen vervelden ze aile voor de 
eerste keer. Op 16 september aten ze voor 
het eerst zelfstandig nestmuisjes, die zeal 
dan niet wurgden eer ze ze opaten. 
De jongen zijn bijzonder agressief. De 
voorste helft van het kleine lichaam wordt 
daarbij opgeheven en gekronkeld. De 
staart trilt voortdurend heen en weer. 
Helpt dit dreigen niet, dan bijt de slang 
toe. Dergelijk gedrag werd nog nooit bij de 
ouders waargenomen. 
Uit veiligheidsredenen zitten aile slangen 
apart in kleine plastic bakjes. Hierdoor 
vermijdt men dat ze elkaar als maaltijd 
aanzien en komen ze gemakkelijker tot 
zelfstandig eten (NORRIE, 1982; WAGNER, 

1979). 

DANKWOORD 
Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan Guy Joos, 
Erik Tubex en Erik Dombrecht, die mij met mad en 
daad bijstonden en zonder wie dit resultaat on
mogelijk was geweest. 

LAMPROPELT/S GETULUS FLORJDANA IN THE 
TERRARIUM 
One couple of L.g.jloridana was purchased Novem
ber 1982. The animals are housed in a 70x60x70 em 
terrarium, lighted by a fluorescent tube and heated by 
a spotlight. The bottom is covered with pinewood 
soil. Pieces of cork bark and slate-stone supply hiding 
and basking places. The snakes are kept separate 
most of the time to prevent cannibalism. After a three 
months' hibernation at IO.l5°C, temperature 
was increased. At the same time lighting was 
lenghtened from I 0 to 15 hours. April 24th 1983 
at 9.00 p.m. the snakes were seen in copula. Other 
copulations may have occurred but were not ob
served. June 29th nine eggs were laid under a piece of 
cork bark. The eggs were removed from the terrarium 
and put into an incubator filled with moist plastic 
foam. Temperature varied between 28 and 30°C and 
humidity between 80 and 90%. One egg died, the 
other eight hatched from August 23rd-25th. The 
hatchlings averaged 24 em in length and sloughed 
after 8-10 days. Sept. 16th the young snakes for the 
first time ate new born mice by themselves. 
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Een paring tussen de bruine kikker (Rana 
temporaria) en de gewone pad (Bufo bufo) 

Op 5 april 1980 werd in een vijver in mijn 
tuin een vrouwelijke Bufo bufo aange
troffen die omklemd was door een man
netje van de bruine kikker. De omklem
ming gebeurde onder de oksels zoals ge
bruikelijk is bij hogere anuren (HEUSSER, 

1973). Het paddevrouwtje was bezig 
eieren te leggen. De eisnoeren verlaten de 
kloaka in twee strengen, een van iedere 
eierstok. Een honderdtal juist gelegde 
eieren werd verwijderd en in een aquarium 
met vijverwater gelegd voor verdere ob
servatie in de huiskamer. Aile eieren van 
bet legsel, zowel die in bet aquarium als 
die in de vijver beschimmelden na verloop 
van twee weken. 
In dezelfde vijver werden nog drie legsels 
van de bruine kikker en enkele dQOr elkaar 
geweven eierstrengen van de gewone pad 
aangetroffen. Hiervan ontwikkelden de 
eieren zich normaal. Voorts verbleven in 
dezelfde poel nog een tiental mannelijke 
Bufo bufo die geen wijfje hadden kunnen 
bemachtigen. Op het ogenb1ik van de ob
servatie bedroeg de luchttemperatuur l4°C 
en die van het water I 0°C. 
Het is algemeen bekend dat sommige 
kikker- en paddemannetjes tijdens de 
bronstperiode alles omklemmen dat be
weegt of hun de indruk van een vrouwtje 
geeft. Desondanks zijn er in de literatuur 
slechts weinig specifieke gevallen be
schreven van partnervergissing. Zo ver
meldt VAN EEUWUK (1974) een omklem
ming van een kamsalamander (Triturus 
cristatus) door een dwergklauwkikker 
(Hymenochirus boettgeri). REICHHOLF 

( 1978) beschrijft de omklemming van de 
kop van een karper door een Bufo bufo. 
Ook slijkkluiten die in bet oeverwater 
bewegen, worden soms vastgegrepen 
(JUNGFER, 1954). 
Kruisingen tussen verschillende soorten 
amfibieen komen in de vrije natuur 

weinig voor door het optreden van zgn. 
isolatiemec}lanismen, waartoe onder 
andere behoren: onverenigbaarheid van 
bet erfelijk materiaal, verschillende paar
tijd, verschillende legplaatsen (HEUS
SER, 1973). De groene kikker (Rana 
esculenta), die een kruising is tussen 
R. ridibunda en R. lessonae (TURNER, 
1973), schijnt ge?ien zijn veelvuldig voor
komen een uitzonderlijk succesvolle hybri
de te zijn. ZEIJLEMAKER (1970) zag een 
Bufo bufo omklemd door een Rana escu
lenta, er werden echter geen eieren afgezet. 
Onderlinge kruisingen van Buj'o-soorten 
zijn weinig levensvatbaar en er worden 
slechts sporadisch bastaarden aangetrof
fen. Bufo bufo x Bufo viridis (HEMMER & 

BOHME, 1974), Bufo bufo x Bufo calamita 
(HEMMER, KADEL & KAHRMANN, 1973) 
worden in de literatuur opgegeven. 
HEMMER (1973) vermeldt een dier waar
van hij vermoedt dat bet een kruising is 
tussen Bufo calamita (rugstreeppad) en 
Bufo viridis (groene padi. In bet Iaborato
rium kon hij deze twee paddesoorten krui
sen en, ondanks een hoge sterfte tenge
volge van o.a. lichaamsmisvormingen, 
enkele exemplaren verschillende jaren in 
Ieven houden. 
Paringen tussen verschillende genera 
leiden, indien zeal plaats grijpen, meestal 
tot niets. Zo kunnen zaadcellen van de 
bruine kikker eieren van de gewone pad 
wei bevruchten, maar de ontwikkeling 
stopt reeds in een zeer vroeg stadium ( voor 
bet gastrula-stadium). Omgekeerd kunnen 
zaadcellen van Bufo bufo de eicel-mem
braan van Rana temporaria niet passeren 
(ROSTAND, 1955). 

RANA TEMPORARIA MATING WITH BUFO 
BUFO 
A male common frog was observed in amplexus with 
a female common toad while spawning. Part of the 
eggs were removed for observation in an aquarium. 



Freek Glas 
Wilhelmina
straat 83111 
1054 VX Amsterdam 

F ::Flowsab 
M :: Magneetklep 
R =Relais 
S = Leiding naar 

sproeier 
T =Tijdklok 
W = Waterleiding 

w 
F=l 

+ -----
M 

5 

All eggs, both in the aquarium and in the pond, grew 
mouldy within two weeks. Several references on 
intra- and intergeneric hybridisation of Rona and 
Bufo are mentioned. 
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EEN ELEKTRISCH GESTUURDE KRAAN 
Stel U wilt dagelijks al Uw terraria automatisch besproeid hebben of elke dag een ge
deelte van Uw water verversen. Daarbij wilt U leidingwater gebruiken. Wat U dan in 
feite nodig heeft is een met een tijdklok regelbare kraan. Zoiets bestaat. 
Ik gebruik hiervoor een magneetklep, gestuurd door een Flowsab elektrische stuureen
heid. Hiermee kan ik via een tijdklok op gezette tijden gedurende een korte tijd (7, 15, 
30, 60, 120 of 240 sekonden) de magneetklep in de water Ieiding naar mijn sproeisysteem 
Iaten openzetten. 
Het geheel bestaat uit de volgende onderdelen: 1 magneetklep (1200 1 bij 1 bar, prijs ca. 
180 gulden exclusief BTW), 1 Flowsab stuureenheid (360 gulden exclusief BTW), 1 Eco
relais 414.57.2W 220V (21 gulden exclusief BTW) en een relaisvoet voor 414.5 relais 
{7 gulden exclusief BTW). Als beveiliging heb ik er dan nog een Flowflx klep ingebouwd 
(niet in de tekening opgenomen) die dichtslaat bij overdruk vanaf de kraan ( 17 gulden ex
clusief BTW). AI deze onderdelen zijn in principe verkrijgbaar bij de Technische Unie 
in Amsterdam. Verdere informatie over de Flowsab kunt U opvragen bij Broen arma
tuur B.V., Postbus 120,2220 AC Katwijk. Bij elkaar is het toch wei een prijzig geheel. 
Mocht iemand een goedkopere oplossing weten dan zou ik die graag eens in Lacerta 
lezen. Mijn terraria worden in elk geval dagelijks op een vast tijdstip gesproeid, ook als 
ik er niet ben. 

F R T 
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Gedrag en kweek van Phyllobates vittatus 
in het paludarium 

INLEIDING 
In dit artikel wil ik verslag doen van mijn 
waarnemingen aan bet gedrag van Phyl
lobates vittatus in bet paludarium. Eenjaar 
lang heb ik notities bijgehouden over bet 
doen en Iaten van deze kikkertjes. Daarbij 
had ik vooral aandacht voor de fluitakti
viteit, de eventuele periodiciteit van de 
ei-afzet en de ontwikkeling van ei tot 
kikker. Ook wil ik mijn ervaringen met bet 
kweken van deze diertjes niet onvenneld 
Iaten. Ik wil beginnen met wat algemene 
informatie over de pijlgifkikkerfamilie 
waartoe Phyl/obates vittatus behoort. 

PIJLGIFKIKKERS 
Het geslacht Phyllobates behoort met 
Colostethus en Dendrobates tot de Den
drobatidae, de pijlgifkikkers. Van de drie 
geslachten is Co/ostethus het gemakke
lijkst te herkennen. De soorten van dit 
geslacht hebben de minst spectaculaire 
kleuren. Evenals bet geslacht Phyllobates 
hebben Colostethus-soorten tandjes in de 
bovenkaak. Dendrobates soorten hebben 
deze niet (SAVAGE, 1968). Het tandjes
kriterimr. blijkt niet altijd op te gaan en een 
beter onderscheid tussen Dendrobates en 
Phyllobates is, dat bet eerstgenoemde 
geslacht brede vingerschijfjes heeft en de 
eerste vinger korter is dan de tweede. 
Phyllobates heeft smalle vingerschijfjes 
en de eerste vinger is even lang of Ianger 
dan de tweede (SILVERSTONE, 1975). 
De pijlgifkikkers zijn, naast hun prachtige 
kleuren, ook bekend om hun giftigheid. In 
Zuid-Amerika vangen indianen deze dier
tjes, waarna · ze ze hoven een vuurtje 
hangen en· de giftige huidafscheiding die 
vrijkomt opvangen. Hiema worden de 
voor de jacht te gebruiken pijlen ennee 
ingesmeerd (HEUSSER, 1975; SILVER

STONE, I 976). De huidafscheiding werkt 
als een zenuwgif. Het gif komt vrij als een 

kikkertje voelt dat er gevaar dreigt (bij een 
aanval van een predator, verwonding of 
ziekte) en als bet sterft. A1s bet gif in de 
bloedbaan terecht komt, kunnen hoeveel
heden van enkele duizendste milligram
men dodelijk zijn. In de natuur zal het 
echter zelden gebeuren dat het gif direkt in 
de bloedbaan terecht komt. De huidaf
scheiding heeft ook een onaangename, bij
tende uitwerking in de bek van mogelijke 
predatoren (DALY & MYERS, 1967; BRODIE 

& TUMBARELLA, 1978). Dieren die een 
pijlgifkikker als prooi vangen, weten niet 
hoe snel ze hem weer moeten uitspugen. 
Zo'n ervaring rijker zullen ze bet (uitein
delijk) wei Iaten nog eens een pijlgifkikker 
te grijpen. Mocht de predator de kikker 
toch inslikken, dan blijkt de huidafschei
ding verlammend te werken. 
Er is aangetoond dat binnen de familie 
Dendrobatidae verschillende soorten gif 
voorkomen. Bij twintig soorten werden al 
rond de negentig verschillende alkaloiden 
gevonden (verbindingen die tot de alka
loi'den behoren hebben meestal een giftige 
uitwerking). De giftigheid bleek ook bin
nen een soort te kunnen verschillen tussen 
populaties, geografische varieteiten en 
zelfs individuen onderling. (DALY & 

MYERS, 1967; BRODIE & TUMBARELLA, 

1978). SILVERSTONE {1975) onderscheidt 
ongeveer honderd pijlgifkikkersoorten. 
Dendrobatidae komen voor in Midden- en 
Zuid-Amerika. Ten westen van de Andes 
ligt de zuidgrens in Ecuador, oostelijk 
ervan in Zuid-Brazilie. De grens wordt 
bepaald door de hoeveelheid en de perio
diciteit van de neerslag en daarmee sa
menhangend de vegetatie. In savannen en 
andere vegetaties die een tangere droge 
peri ode hebben, komen geen Dendroba
tidae voor. In de bergen is de temperatuur 
waarschijnlijk de beperkende faktor 
(SILVERSTONE, 1975). De noordgrens van 
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bet verspreidingsgebied van pijlgifkil<kers 
ligt in Nicaragua (SAVAGE, 1968). Ook 
bier vormen savannen en een droge tijd 
van zes maanden de grens. Het areaaJ 
omvat bet gebied van de tropische regen
wouden. Binnen het bijbehorende klimaat 
zijn aJlerlei variaties te vinden, afhankelijk 
van de regentijden, hoogte enz. De meeste 
pijlgifkikkersoorten Ieven in een biotoop 
in de laagland-regenwouden, die dage
lijkse neerslag of hoogstens een korte 
drogere periode kennen. Hierbinnen heeft 
elke soort zijn eigen voorkeur (SILVER

STONE, 1975). 

PHYUOBATES VIITATUS 
De basiskleur van Phyllobates vittatus is 
zwart. Op de grens van rug en flanken 
loopt een oranje streep, van de neuspunt 
tot bij de achterpoten. Vanuit de mond
hoeken loopt een groene streep die over
gaat in de groen gemarmerde voorpoten. 
Van achter de voorpoten loopt een blauwe 
streep op de grens van flanken en buik naar 
de achterpoten, welke blauwig gemarmerd 
zijn. Bij mannetjes kan tussen de rug
strepen nog een oranje vlekkenpatroon 
voorkomen, bij sommige individuen ont
wik.kelt dit patroon zich zelfs tot een 
streep. Bij vrouwtjes kan zich soms een 
turkoois of groen gevlekte streep op de rug 
vormen. 
Mannetje blijven kleiner en tengerder dan 
wijfjes (resp. 28 mm en 33 mm). 

De soort komt voor in de laaglandregen
wouden van het Golfo Dulce-gebied in 
Costa Rica (SILVERSTONE, 1976). De 
soort is ook te verwachten in de aangren
zende gebieden in Panama die in klimaat 
en vegetatie overeenstemmen (SAVAGE, 

1968). Phyllobates vittatus wordt vo1gens 
SlL VERSTONE tot op een hoogte van 70 
meter gevonden. 
In het Golfo Dulce gebied 1igt de jaarlijkse 
boeveelheid neerslag tussen de 4000 en 
7000 mm per jaar. De temperatuur is er 
gemiddeld 26-2rC met een verschil van 
4 °C tussen de koudste en de warmste 
maand. De altijd groene laag1andregen
wouden in dit gebied kenmerken zich door 
een etage-gewijze struktuur en een hetero
gene samenstelling naar soort, hoogte, 
omvang en leeftijd. De ondergroei bestaat 
uit struiken, boompjes, kruidachtigen en 
lianen. Op de verschillende hoogten van 
bet vegetatiedek komen vele soorten 
epipbyten voor, waaronder bromelia's en 
orcbideeen (MARK, 1974). Grote delen 
van dit gebied zijn echter ten behoeve van 
de landbouw ontgonnen (MUDDE & ~AN 

DIJK, 1983) en veel van de oorspronke
lijke vegetatie is daardoor verloren 
gegaan. 
Phyllobates vittatus leeft evenals vele 
andere soorten pijlgifkikkers tussen de 
bladeren op de bodem van tropische 
wouden (SILVERSTONE, 1976). Hoewel de 
soort een typiscbe bodembewoner is, zijn 
er exemplaren tot op 1.50 meter hoogte in 
bomen aangetroffen. De soort wordt 
verder gevonden in beekbeddingen, in en 
om plantages, in weilanden die in het 
oerwoud zijn uitgekapt en in het meer 
open, secundaire ,bos dat vaak bij een 
kapvlakte ontstaat. 
Over de populatiedichtheid is weinig be
kend. In Peru ving TOMEY ( 1983) op 25m2 

96 pijlgifkikkers van het ges1acht 
Dendrobates. Hij vermoedde dat dat maar 
een kleine fractie was van wat er werkelijk 
zat. Hij hoefde maar wat bladerafvaJ tus
sen de plantenstengels te lichten of de 
kikkertjes sprongen verschrikt tevoor-
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schijn. Dat het aantal zich manifesterende 
kikkertjes een niet zo betrouwbare indi
cator van de populatiedichtheid is, blijkt 
uit een voorbeeldje uit mijn paludarium. In 
een nakweekopvangbakje van 25 x 15 x 15 
em met op de bodem een laagje beuken
blad, had ik op een gegeven moment 
zestien jonge Phyllobates vittatus zitten, 
waarvan ik er gemiddeld per dag maar een 
stuk of drie zag. 

VOEDSELZOEKGEDRAG 
Tussen het blad, in struiken en onder 
stronken vinden de pijlgifkikkers schuil
gelegenheden en voedsel (SILVERSTONE, 
1975 & 1976). Tussen bet verterende 
pladmateriaal is een ongelofelijke hoe
veelheid kleine organismen te vinden, 
zoals mijten, springstaarten, kevertjes, 
duizendpoten, wonnen, insektenlarven, 
pseudoschorpioenen, spinnen, mieren en 
meer van zulks. Deze diertjes kunnen in 
enkele tienduizenden individuen per m2 

voorkomen (GUNST, 1977). De afvalho
pen van koffie-, cacao- en bananenplan
tages schijnen ook trekpleisters voor 
kleine dieren te zijn. De dieren worden 
aangetrokken door de gistende en rottende 
resten van vruchten en bladeren. Op deze 
plaatsen, maar ook in meer natuurlijke 
situaties, zijn vele soorten kikkers en 
padden naast elkaar te vinden. Dit is 
mogelijk door het enonne voedselaanbod 
en het optreden van voedselspecialisaties. 
Uit een onderzoek van TOFT ( 1981) blijkt 
dat er bij bosbodembewonende kikker
soorten een geleidelijke overgang is van 
soorten die nagenoeg aileen mijten en 
mieren eten, via alleseters naar soorten die 
absoluut geen mijten en mieren eten. De 
onderzoekster legde verband tussen de 
mate van specialisatie op mieren en 
mijten, de wijze van prooibemachtiging en 
de beschenning tegen predatoren. Hieruit 
bleek onder andere dat giftige, aktief 
prooizoekende kikkers (zoals b. v. 
Dendrobates) veel kleine prooien eten; 
voomamelijk mieren en mijten. Deze 
specialisten hebben een voorkeur voor 

voedsel van 1,2-3 mm lengte. Coloste
thus-soorten eten ook mieren, maar in 
mindere mate dan Dendrobates-soorten. 
Colostethus-soorten hebben een minder 
aktieve manier van prooi zoeken en zullen 
in het algemeen iets minder, m4ar grotere 
prooien eten. Aan de andere kant van de 
reeks van voedselspecialisaties staan kik
kers die een passief, verscholen Ieven 
leiden. Deze soorten wachten tot er een 
prooi langskomt. V oor zulke dieren zijn 
een paar prooien van voldoende grootte 
per dag genoeg. 
Volgens SILVERSTONE (1976) bestaat bet 
hoofdvoedsel van Phyllobates-soorten uit 
mieren. Bij een maagonderzoek van een 
Phyllobates vittatus vond men 11 mieren, 
een springstaart en fragmenten van kevers 
en tweevleugeligen (vliegen en muggen). 
POLDER (1976) meldt een verschil tussen 
Dendrobates- en Phyllobates-soorten in 
het terrarium, wat betreft voedselzoekge
drag en prooigrootte. Dendrobates-soor
ten eten aileen relatief kleine prooien, 
Phyllobates-soorten eten zowel kleine als 
grote dieren, zelfs meel- en regenwonnen 
die groter zijn dan bet dier zelf. Mijn 
dieren hebben echter een duidelijke voor
keur voor voedsel van bet fonnaat fruit
vlieg en kleiner. Deze voorkeur komt sterk 
naar voren bij het voeren met weideplank
ton. Huis- en drekvliegen (Musca 
domestica en Scatophaga stercoraria) 
worden al niet meer gegeten. Worden 
prooien van dit fonnaat (7 -11 nun) toch 
gepakt, dan is duidelijk te zien dat de 
kikker moeite heeft om bet geheel naar 
binnen te werken. Maden van vleesvliegen 
worden door mijn dieren niet of met te
genzin gegeten, de kleinere maden van de 
huisvlieg eten ze wei. Bodemdiertjes zijn 
een favoriet voedsel. Het verzamelde 
voedsel is kleiner dan 2 mm. De kikkers 
komer er onmiddelijk op af, om dan 
fanatiek naar 'niets' te gaan zitten happen. 
POLDER noemt Dendrobates wat betreft 
hun voedselgedrag 'zoekers', Phyllobates 
schaart hij onder de categorie 'zitters en 
afwachters'. TOFT ( 1981 ) correleert zoe-
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kers met mijten en mierenspecialisten en 
zitters en afwachters met niet-mieren en 
mijteneters . Aangezien in natuurlijke si
tuaties, net als bij Dendrobates, mieren 
voor Phyl/obates ook het hoofdvoedsel 
vormen, Phy llobates de giftigheid met 
de giftigheid met Dendrobates gemeen 
heeft, en mijn dieren een voorkeur voor 
kleine prooien hebben, zou ik Phyllobates 
vittatus binnen deze reeks dichter bij de 
specifieke 'zoekers ' dan bij de 'zitters en 
afwachters ' plaatsen . 
Vol gens TOFf ( 1981) heeft de aktieve en 
wetmg verscholen jachttechniek van 
Dendrobates zich kunnen ontwikkelen 
dankzij de giftigheid van deze soorten . 
Een bekende verklaring voor de funktie 
van de felle kleuren is dat ze dienen als 
waarschuwingssignaal voor de giftigheid 
van de kikkers. DALY & MYERS ( 1967) 
konden echter bij hun onderzoek in ver
schillende Dendrobates pumilio-popula
ties geen duidelijk verband vinden tussen 
kleur en giftigheid. Ook kon er geen ver
band worden aangetoond tussen kleur en/ 
of giftigheid met mil ieu-invloeden of 
gedrag. 
Een andere tegengestelde verklaring is dat 
de felle kleuren nauwelijks een probleem 
vormen bij een aktieve jachttechniek. Yele 
op kikkers jagende dieren hebben namelijk 
niet het vermogen om kleuren te zien. Als 
men de kleuren wegdenkt (bekijk b.v. 
maar eens een zwart/witfoto van een gif-

kikker) hebben ze vaak perfekte schut
kleuren. De dieren zullen volledig opgaan 
in het milieu waarin ze van nature voor
komen. En zelfs al zouden de kleuren wor
den waargenomen, dan is het verbazing
wekkend hoe ze soms toch nog opgaan in 
hun omgeving. Als in mijn paludarium een 
mannetje een vrouwtje wil Iokken doet hij 
dat meestal op een plaats waar het Iicht 
direkt op hem valt en zijn kleur als het 
ware opgloeit en scherp kontrasteert met 
de omgeving. 

BROEDZORG 
Pijlgifkikkers hebben een zeer gespecia
liseerde manier van broedzorg. Met een 
lokroep leidt een mannetje een vrouwtje 
naar een zorgvuldig uitgekozen legplaats. 
Na het afzetten vertoont het mannetje min 
of meer een verdedigingsgedrag. Het 
Jegsel wordt regelmatig door het mannetje 
vochtig gehouden . Als de larven zover 
ontwikkeld zijn dat ze uit de gelei kruipen 
komt het mannetje langs om ze op te pile
ken en ze na een bepaalde tijd af te zetten 
op een geschikte plaats . Bij de verschii
Jende soorten van Dendrobates en Phy/Lo
bates vindt men allerlei variaties en aan
passingen op deze algemene beschrijving 
(BECHTLER & LESCURE, 1983; POLDER, 

1974a, 1974b, 1975, 1976a, 1976b; 
SILVERSTONE, 1975 , 1976). De broed
biologie van P. vittatus is door POLDER 

(1976) en TRAVIS (geciteerd door SILVER

STONE, 1976) uitgebreid beschreven. Sa
menvattend komt het op het volgende 
neer: Een vrouwtje reageert op 
het roepen van een mannetje door op hem 
af te komen en hem te volgen naar een door 
hem uitgekozen afzetplaats. Er volgt een 
periode van op elkaar springen, op elkaar 
zitten en ronddraaien . Het lichaam en de 
poten vertonen schokkende bewegingen. 
Hiema volgt uite indelijk het afzetten van 
de eieren, wat tussen de 15 en 30 minuten 
duurt. Het vrouwtje beweegt zich in 
cirkels of op en neer om de eieren te 
verspreiden. Het mannetje bevindt zich 
soms wei, soms niet in de buurt van het 
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vrouwtje en er kan wei of geen lichamelijk 
kontakt plaats hebben. Het komt echter 
nooit tot een amplexus. Na het afzetten 
bevrucht het mannetje de eieren. Later 
gaat het mannetje regelmatig terug naar 
het legsel. Als de larven uit de gelei 
beginnen te kruipen worden ze op de rug 
van het mannetje genomen. Hij gaat 
daarbij op het legsel zitten en maakt af en 
toe wat trappelende bewegingen. Het 
komt voor dat niet in een keer aile larven 
op de rug worden genomen en het man
netje later terugkeert om minder ver ont
wikkelde larven op te halen. 
De draagtijd schijnt niet te worden beln-

llllllto ~10.:lr!lo 
por uur 

t 

vloed door het aantal meegedragen larven. 
Na enige tijd gaat het mannetje in een 
watertje zitten om de larven afte zetten. 
Mijn indruk is dat de broedverzorgings
procedure bij P. vinatus niet in een zeer 
vast patroon is gegoten: de twee mannetjes 
in mijn bak interpreteerden hem elk op hun 
eigen manier. 

HET PALUDARIUM 
Mijn paludarium voor Phyllobates vinatus 
meet 65x45x35 em (hxlxb). De inrichting 
bestaat uit enkele terrassen, wat takken 
druivenhout en een watervalletje dat, ge
leid over lavastenen, uitkomt in het water
gedeelte van het paludarium. De beplan
ting bestaat uit tillandsia's en enkele 
andere bromelia's, varens en in het water
gedeelte een Cryptocoryne soort. De ver
lichting bestaat uit een 15 watt TL-buisje. 

uur v ... 
dac ... 
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Om een vast dag/nacht-ritme te krijgen is 
bet aan- en uitschakelen van de lamp via 
een tijdklok geregeld. Het Iicht brandt van 
7.30 tot 23.00 uur. Het lampje blijkt even
eens voldoende om de bak te vetwannen. 
In koude maanden varieert de temperatuur 
bovenin de bak van 20°C in de ochtend als 
bet Iicht aangaat tot 25°C 's middags en 
's avonds. In bet vomjaar en de zomer 
schommelt de temperatuur bovenin de bak 
tussen 25° en 32°C. Bij de laatstgenoemde 
temperatuur is bet onderin de bak 25°C. In 
de ochtend is bet daar 23°C. Voor pijlgif
kikkers is een hoge luchtvochtigheid van 
wezenlijk belang. In mijn paludarium 
wordt daarvoor zorg gedragen door het 
watervalletje en bet watergedeelte. Verder 
is bet landgedeelte niet van bet water
gedeelte geisoleerd. Via capillaire wer
king kan water door de aarde naar boven 
trekken. Het landgedeelte is daardoor 
onderin nat en bovenin vochtig. Deze 
methode bevordert ook de luchtvochtig
heid. Droge plekken, ook noodzakelijk 

(OOSTVEEN, 1976), vinden de kikkers op 
bromelia-bladeren, takken en helemaal 
bovenin de bak. Bovenin de bak is een 
glazen strookje, waarop een plastic pot
scherf is gelegd met de holle kant naar 
hoven. Daar overheen zijn potscherven 
gelegd die als dakje fungeren. Deze kon
struktie dient als afzetplaats. De oor
spronkelijke bevolking bestond uit twee 
mannetjes en een vrouwtje, een mannetje 
is er nu niet meer, maar er zijn vier 
juveniele exemplaren bijgekomen. 

GEDRAG IN HET PALUDARIUM 
Phyllobates vinatus is overdag aktief. De 
aktiviteiten beginnen meestal, voor wat 
bet mannetje betreft, met het opzoeken 
van een open plek en bet vandaar weg
geven van een fluitconcert. Dit begint 
meestal rood acht uur en kan uitlopen tot 
tegen de middag. De rest van de dag zijn 
de dieren op zoek naar voedsel, maar tus
sen zes en zeven uur in de avond is er een 
tweede topperiode van fluitaktiviteit. Na 
achten neemt de aktiviteit langzaam af. 
Elk kikkertje heeft zijn eigen voorkeurs
plekje. V andaaruit observeren ze de om
geving en als ze iets eetbaars zien, sprin
gen ze eropaf. Ietwat voorovergebogen 
stellen ze eerst de juiste plaats en 
afstand van de prooi vast en happen dan 
toe. In de winter bestrult hun voedsel 
hoofdzakelijk uit vleugelloze fruitvliegen. 
Na april wordt voomamelijk weideplank
ton gevoerd. Behalve in bet weekend 
wordt elke dag gevoerd. Onder natuurlijke 
omstandigheden is bet voer per slot van 
rekening ook vrijwel onbeperkt aanwezig. 
Een jaar lang heb ik dagelijks genoteerd 
wanneer de kikkertjes floten. Doordat ik 
echter op bepaalde tijden van de dag geen 
waarnemingen kon doen is bet zo verkre
gen beeld niet volledig. Van 9-2- '83 tot en 
met 13-2-'83 was ik wei in de gelegenheid 
de hele dag de fluitaktiviteiten te registre
ren. De resultaten daarvan zijn in de ta
bellen I en II af te lezen. Tabel I geeft de 
spreiding van bet fluiten gedurende de dag 
weer en geeft tevens een indikatie van de 
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duur van dat fluiten. Tabel II geeft het 
totaal aantal waamemingen van fluiten per 
uur over die vijf dagen weer. Het blijkt dat 
er 's ochtends Ianger en vaker getloten 
wordt dan de rest van de dag. Het tluiten in 
de ochtend is in het algemeen ook anders 
van aard. In de loop van de waamemingen 
ben ik twee vonnen van tluiten gaan 
onderscheiden, namelijk de 'lokroep' en 
het 'kontakttluiten'. De lokroep is een 
lange triller, die vaak achter elkaar her
haald wordt en zo soms meer dan een uur 
kan duren. Deze roep is voomamelijk 
's morgens te horen, minder vaak ook te
gen de avond. Het kontakttluiten bestaat 
uit korte, opgewonden kikjes, die door het 
mannetje uitgestoten worden als er een 
vrouwtje direkt in de buurt is of als ze 
elkaar aanraken. Dit kikken gaat nooit 
lang achter elkaar door. Het kontakttluiten 
kan de hele dag door voorkomen, het is 
soms zelfs te horen als de verlichting a! 
uitgeschakeld is. Auitwaamemingen ge
daan tussen 22.00 en 01.00 uur betreffen 
deze vorm. De twee tluitvonnen zijn ook 
door elkaar heen waar te nemen . Ook 
TRAVIS (geciteerd in SILVERSTONE, 1976) 
maakt dit onderscheid in tluitvonnen; 
MEEDE (1980) maakt gewag van een der
gelijk fluitgedrag bij P .femoral is. Tabel 
m geeft de verdeling van het aantal tluit
waamemingen vanaf 18.00 uur over de 
periode april ' 82-aprii '83 weer. Tussen 
beide fluitvormen is hier geen onderscheid 

gemaakt. De tabel begint pas bij 18.00 uur 
omdat voor die tijd naar verhouding te 
weinig waamemingen zijn gedaan. Ook 
uit deze grafiek valt af te leiden dat de 
aktiviteit meer overdag plaatsvindt. In de 
vroege avond geeft het mannetje vaak nog 
lokroepen. Na 20.00 uur komt dat nauwe
lijks meer voor. Dit verklaart mede het 
hoge aantal waamemingen in de vroege 
avond. Een merkwaardig verschijnsel is 
dat harde geluiden het tluiten schijnt te 
stimuleren. Als ik mijn geluidsinstallatie 
hard aanzet, gebeurt het opvallend vaak 
dat het mannetje begint te tluiten. POLDER 
(1976) vermeldt een dergelijke reaktie op 
het geluid van een typemachine. 

DEKWEEK 
Op 9 mei '82 werden voor het eerst eitjes 
afgezet. De afzetplaats was een bromelia
blad dat beschaduwd en beschut werd door 
andere planten. BECHTER & LESCURE 
(1983) vermelden dat Phyllobates vittatus 
in het paJudarium graag afzet in de kokers 
van bromelia's en wei vlak bij het water 
daarin. Yoorafgaande aan het afzetten had 
het mannetje, evenals de dag ervoor, zeer 
lang zitten tluiten op zijn uitverkoren 
plaats . Een dag voor het afzetten van de 
eieren kwam het vrouwtje eindelijk op het 
mannetje af. Toen ze tegenover elkaar 
zaten, gingen beide met de achterpoten 
trappelen, waarbij de pootjes echter niet 
van de grond kwamen. Door dit getrappel 
schudden de lichaampjes helemaal, wat 
deed denken aan het schudden van het 
lichaam van het mannetje tijdens het tlui
ten. Het was echter rninder snel en korter. 
De ochtend daarop werd het baltsgedrag 
herhaald en onder opgewonden gekwetter 
kJom het mannetje op de rug van het 
vrouwtje. Om de dieren verder niet te 
storen heb ik mijn waamemingen ge
staakt. Later op de dag vond ik de eitjes. 
Na het afzetten van de eitjes tloot hetman
netje niet meer. De frequentie en inten
siteit van het tluiten nam toe naarmate het 
tijdstip van een nieuwe ei-afzet naderde. 
Nadat het mannetje enkele dagen met twee 
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larven op zijn rug had rondgelopen, heb ik 
op verschillende plaatsen in de bak kleine 
konunetjes met enkele cm3 water neer
gezet. Het mannetje kon dus zelf een 
kommetje uitkiezen, of bet zwak stro
mende water van bet watergedeelte van bet 
paludarium. De keuze viel op een van de 
konunetjes. De hoeveelheid water daarin 
was echter te klein voor de twee larven, 
waardoor deze stierven. Legsel twee werd 
op een heel andere plaats afgezet, namelijk 
op een glasstrook die ongeveer op 5 em 
onder de bovenkant van voor naar achter 
door bet paludarium loopt. Deze strook 
dient als steun voor de TL-buis. Deze af
zetplaats was aanvankelijk onbeschut en 
door kondenswater nogal vochtig. Een ge
deelte van de eieren beschimmelde en 
werd direkt verwijderd. De uit dit legsel 
voortgekomen larven werden door bet 
mannetje naar bet watergedeelte van bet 
paludarium gebracht, hoewel er ook die 
keer bakjes - met grote inhoud - in het 
terrarium waren geplaatst. Deze larven 
ontwikkelden zich tot gezonde kikkertjes. 
De daaropvolgende legsels werden alle
maal op diezelfde plaats afgezet. Het 
derde legsel beschimmelde, bet vierde 
werd van z'n plaats geduwd en beschim
melde daarna. Om de vochtigheid te ver
minderen en wegduwen te voorkomen heb 
ik toen een poreuze potscherf als een soort 
kommetje neergelegd. De volgende eieren 
werden niet op, maar voor die potscherf 
gelegd. De keuze voor een glad afzet
substraat is duidelijk. Zie ook GOUDA 

(1977) en BECHTER & LESCURE (1983). 
STARRET (cit. in SILVERSTONE, 1976) 
noemt als natuurlijke afzetplaatsen: kleine 
stilstaande watertjes, b. v. waterbevatten
de boomholtes en bladoksels van palm
bladeren. Het artikel van GOUDA ( 1977) 
kwam mij kort na mijn potschervenexperi
ment onder ogen. Hij kreeg uit waar
nemingen in zijn terrarium de indruk dat 
Phyllobates vittatus graag afzet op uit
gesproken vochtige plaatsen en liefst 
ergens onder. Om dit te kontroleren, kon
strueerde hij een speciale afzetkamer in de 

bodem van zijn terrarium. Het geheel be
stood uit op elkaar gelegae potscberven 
(waaronder een aantal geglazuurde) zo
danig neergelegd dat er holletjes met een . 
gladde bodem ontstonden. Dit idee paste 
ik ook toe, maar ik maakte slechts een 
bolletje op de plaats waar steeds werd af
gezet. Snel daarna lagen er eitjes, waarvan 
er slechts een beschimmelde. Vijf dagen 
later lag er nog een legsel bij. Omdat bet 
bolletje nu vol was, beb ik nog zo'n afzet
plaats gemaakt in een andere hoek van de 
bak. Het volgende legsel werd echter voor 
bet eerste bolletje afgezet. 
GOUDA ( 1977) beschrijft dat in een bepaald 
territorium een mannetje dominant is en 
als enige de wijfjes bet hof maakt. In mijn 

·terrarium leek een dergelijke territorium
strijd te ontstaan tussen de twee manne
tjes. De strijd werd belaas voortijdig af
gebroken omdat bet dominante mannetje 
tijdens een scboonmaakbeurt uit bet ter
rarium wist te ontsnappen en later dood 
werd aangetroffen. Ten koste van twee al 
op de afzetplaats aanwezige legsels werd 
er een nieuw legsel afgezet. Het nieuwe 
mannetje nam de uit de gelei gekropen 
larven van bet laatste legsel niet op zijn 
rug. De larven beb ik toen in een petri
scbaaltje gelegd met zoveel water dat de 
romp net onder water lag. Oat gebeurde 
omdat ik bang was dat de larven, die nor
maal een poosje op de rug van bet man
netje worden meegedragen, nog niet kon
den zwemmen en mogelijk zouden ver
drinken. De larven werden gevoerd met 
algen en fijngewreven Tetraminvlokken. 
Het scbaaltje werd afgedekt weggezet in 
bet paludarium. Na een week werden de 
larven losgelaten in een bakje met aqua
riumwater, waterstand 15 em, dat ver
warmd en belucbt werd. Het legsel van het 
nieuwe mannetje werd met potscherf en al 
weggebaald. De bedoeling was om voort
aan de legsels om en om buiten en in het 
paludarium te Iaten ontwikkelen. Op den 
duur hield ik me daar minder aan, omdat 
bet buiten het paludarium opkweken 
betere resultaten opleverde. De mindere 
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successen in het paludarium zijn ver
moedelijk te wijten aan het vertrappen en 
vervuilen van de eitjes, aangezien het 
holletje ook een favoriete schuilplaats 
werd van enkele juveniele kikkertjes. Een 
andere oorzaak was, dat het mannetje de 
eieren niet of nauwelijks verzorgde en 
verdedigde. Het eerste mannetje be
steedde meer aandacht aan de legsels, was 
vaak in de buurt van de afzetplaats en 
droeg de larven ongeveer een week met 
zich mee. Het tweede mannetje komt veel 
minder in de buurt van de afzetplaats en ik 
heb hem nooit met larven zien lopen. Ook 
GOUDA ( 1977) konstateert individuele ver
schillen in de broedverzorging. De uit het 
paludarium gehaalde eieren werden in een 
speciale kweekopstelling grootgebracht. 
Na wat experimenten kwam die er als 
volgt uit te zien (zie fig.). Een grote af
sluitbare bak werd tot ongeveer de helft 
met water gevuld, dat daama d.m.v. een 
verwanningselement op een temperatuur 
van 24°C werd gehouden. Hierin werden 
drie kleinere bakjes geplaatst. Twee daar
van werden tot ongeveer I 5 em hoogte met 
aquariumwater gevuld en goed doorlucht. 

men. De larven werden uitsluitend met 
tussen de vingers fijngewreven Tetramin
vlokken gevoerd. Om de dag werd er vers 
aquariumwater in de uitzwembakjes ge
daan. Per bakje (5,6 I water) konden wei 
20 larven opgevangen worden, maar dan 
moesten de Iarven niet te veel in grootte 
verschillen, bet water regelmatig ververst 
worden en moest er ook voldoende worden 
gevoerd. Op die manier trad er geen kan
nibalisme op. 
SCHULTE & UTKE (1980) noemen deze 
soort echter zonder meer niet kannibalis
tisch en ook POLDER ( 1976) noemt de 
larven niet agressief. Als de larven voor
poten hadden gekregen, werden ze over
gebracht naar een nakweekopvangbak. 
Deze bestond uit een aquarium met een 
dubbele bodem, op de bovenste daarvan 
zijn vier hokjes gemaakt met daarin als 
bodemmateriaal grind en beukenblad als 
schuilmogelijkheid. De ruimte onder de 
bakjes is met water gevuld en wordt ver
warmd zodat de luchttemperatuur in de 
hokjes 24°C was. Tevens werd de lucht
vochtigheid er hoog door gehouden. 

In de bakjes werden met stukjes javamos VAN EI TOT MET AMORFOSE 
steunpunten en schuilmogelijkheden aan- · Om een indruk te krijgen van het afzet
gebracht. Het derde bakje bevatte wat patroon en de duur van de ontwikkeling 
water dat geleidelijk overging in een land- van ei tot kikker, heb ik daarover van de 
gedeelte. Dit bakje werd afgedekt met een eerste 28 Iegsels aantekeningen bijgehou
glasplaatje tegen ontsnappingen. Ten- den (zie tabel IV). Bij de legsels die buiten 
slotte was er nog een hoekje waar een het paludarium werden opgekweekt, werd 
petrischaaltje met eitjes kan worden neer- na legsel10 geen 'rugperiode' -(kolom IV) 
gezet. meer aangehouden. Bij de legsels daar
De behandeling van de Iegsels was als voor werden de Iarven niet direkt in een 
volgt. De eitjes werden voorzichtig van de uitzwembakje Iosgelaten, maar als over
potscherf in een petrischaaltje geschoven. gang in een klein laagje water gehouden 
Daarbij moest er voor gezorgd worden dat om de rugperiode te simuleren. Later 
de donkere kant hoven bleef. Daama werd bleek dit stadium zonder nadelige ge
er wat gedestilleerd water toegevoegd zo- volgen overgeslagen te kunnen worden. 
dat de eitjes vochtig bleven. Regelmatig Tabel IV geeft een overzicht van de duur 
werden ze op uitdroging en schimmel- van de verschillende stadia in de ontwik
vonning gekontroleerd. Na verloop van keling. Er werden gemiddeld per legsel 
tijd (ongeveer 16 dagen, zie tabel) kropen 8,2 eitjes afgezet en de ontwikkeling van 
de larven uit de gelei. Ze werden dan over- ei tot kikker duurde gemiddeld 73 dagen. 
gebracht naareen van de zwembakjes. Het Het snelst was legsel nr. 14 met 60 dagen. 
bleek dat de dieren al direkt konden zwem- Legsels 20 en 22 deden er met 80 dagen het 



legsel dagen I II III IV v VI VII VIII 
Overzicht van het afzetten en opgroeien der leg-
sels. 'dagen' geeft het aantal dagen tussen twee 

1* - 2 13 r 9 - - - - legsels aan. 

46 I = aantal eieren. 

2* - 12 21 r 6 37 15 79 5 II = aantal dagen tussen het afzetten van de 

67 eieren en het uitkomen ervan. 

3* - 6 - - - - - - - III = plaats waar de larven in eerste instantie 

46 verblijven; r;::: rug, p = petrischaaltje,d = 

4* - 10 - - - - - - - direkt in het water geplaatst. 

16 IV ;::: aantal dagen dat de larven buiten het 

5* - 12 - - - - - - - water doorbracht. 

7 v = aantal dagen dat de larven in het water door-

6* - 7 - - - - - - - bracht totdat de achterpoten doorbraken. 

- VI ;::: aantal dagen tussen het doorbreken van de 

7* - 8 - - - - - - - achterpoten en de metamorfose. 

5 VII = ontwikkelingsduur van ei tot metamorfose 

8 - 10 21 p 7 29 14 71 I in dagen (dus de optelsom van kolommen 

7 II, IV, V en VI). 

9 - 11 21 p 5 29 15 70 II VIII= aantal gemetamofoseerde dieren. 

6 De met een • gemerkte legsels zijn in het palu-

10* - 9 23 p 2 ? ? ? 2 darium opgekweekt. 

6 
--

II 2 16 0,5 ? ? ? 2 - p !angst over. De ontwikkeling van de 11 
19 

geslaagde legsels duurde twee keer 80, 12* - 5 - - - - - - -
3 twee keer 79 en een keer 78 dagen. De 

13 - 14 - - - - - - - verwachting is daarom dat de ontwikke-
7 lingsduur toch meer in de buurt van 78 

14 - 7 14 d 0 27 19 60 3 dagen zal liggen. ZIMMERMAN ( 1978) 
7 

15 - 11 - - - - - - - geeft een ontwikkelingsduur van 64-76 da-
7 gen, POLDER (1976a) ongeveer 55 dagen 

16* - 7 - - - - - - - bij 22-25°C en SCHULTE & UTKE (1980) 
4 35-42 dagen. 

17 - 11 16 d 0 35 15 66 II 
7 Tussen het afzetten van de eieren zit een 

18 - 5 14 d 0 54 II 79 3 min of meer vaste periode. De kortste tijd 
7 tussen twee legsels was 3 dagen en de 

19 - 4 - - - - - - - langste 19. De drie eerste legsels worden 
14 hierbij buiten beschouwing gelaten om dat 

20 - 3 21 d 0 46 13 80 2 
6 die meer als incidentele gevallen te be-

21 - 5 16 d 0 49 13 78 5 schouwen zijn. Van de nog overblijvende 
6 tussenperiodes duurden de meeste (65%) 

22 - 7 19 d 0 45 16 80 6 tussen de vijf en acht dagen met een groot-
6 

23 - 13 20 d 0 40 14 74 II ste frequentie van zeven dagen. 
15 De eitjes worden in het algemeen in bet 

24* - 10 - - - - - - - weekeinde afgezet. V aak ben ik dan van 
10 huis en kunnen de kikkers· ongestoord af-

25 - II 17 d 0 36 10 63 9 zetten. Ben ik een weekeinde wei tbuis, 7 
26* - 10 - - - - - - - dan wordt het leggen uitgesteld naar een 

15 rustiger moment in de daarop volgende 
27 - 8 17 d 0 36 ? ? 8 dagen. Het gebeurde ook wei dat bet ·leg-

19 gen dan werd uitgesteld tot bet daar-
28 - 20 17 d 0 ? ? ? 10 opvolgende weekeinde. 

De tijd tussen bet afzetten van de eieren en 



Doorsnede larven
kweekbakje. 
1 = Petri-schaaltje 
voor eieren. 
2 & 3 = opkweek
bakjes voor larven. 
4 = metamorfose
bakje. 
5 = verwanning. 
6 = thennostaat. 
7 = bruissteentje 
voor doorluchting. 
8 = dekplaat. 
9 = dekplaat 
metamorfosebakje. 

Doorsnede op
kweekbakje voor 
kleine kikkertjes. 
1 = verwanning. 
2 = dubbele bo
dem. 
3 = scheidings
wand. 
4 = water in de 
dubbele bodem. 
5 = bodem
bedekking. 
6 = thennostaat. 

~---------------------------------6Scm--------------------_. 

het uit de gelei kruipen van de larven duurt 
tussen de 14 en 21 dagen (gemiddeld 16). 
De uitersten waren 13 en 23 dagen. Nadat 
de kikkertjes te water zijn gelaten duurde 
het tussen de 27 en 54 dagen voordat de 
achterpoten ontwikkeld waren. Het ge
middelde lag hier rond de 40 dagen. Na de 
ontwikkeling van de achterpoten duurde 
het tussen de 10 en 19 dagen (gemiddeld 
19) tot de metamorfose kompleet was. 

GEDRAG VAN LARVEN EN JUVE
NIELEN 
Het gedrag van de larven van het tweede 
legsel in. het watergedeelte van het palu
darium was goed te volgen. Mijn indruk is 
dat de larven naannate het einde van de 
metamorfose nadert, steeds schuwer wor-

den. De tekening op de romp begint te 
verschijnen als de achterpoten zich gaan 
ontwikkelen, de kleurtekening is enkele 
dagen voor de metamorfose volledig. Dan 
komen de kikkervisjes nauwelijks meer uit 
hun schuilplaatsen tevoorschijn. Als ook 
de voorpoten aanwezig zijn, lijkt een 
Iichte vorm van apathie op te treden. De 
larven komen niet meer te voorschijn, ook 
niet om snel naar het oppervlak te flitsen 
als er gevoerd wordt. Zodra de larven 
voor- en achterpoten hebben, schijnen ze 
niet meer te eten. Dit is verldaarbaar 
omdat de bek en het spijsverteringsstelsel 
tijdens de metamorfose erg veranderen. 
De diertjes zitten steeds Ianger op het land 
en als de staart helemaal is verdwenen, 
zijn de kikkertjes volledig landbewonend 
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geworden. De metamorfose is dan voor
bij. De jonge kikkertjes werden al direkt 
met vleugelloze fruitvliegen en mijten ge
voerd. Bij bet aanbieden van beide soorten 
voer bleek er een duidelijke voorkeur voor 
de mijten te zijn. In bet metamorfosebakje 
wordt in overmaat gevoerd, zodat de dier
tjes weinig moeite hoeven te doen om hun 
voedsel binnen te krijgen. De kikkertjes 
zitten vaak verscholen. Als ze ongedekt 
zitten en van bet een of ander schrikken, 
flitsen ze zo snel mogelijk ergens onder. In 
het metamorfosebakje gebeurde bet dan 
vaak dat ze het watergedeelte indoken en 
daar tussen het drijvende sphagnum kro
pen. Ze kunnen zo enkele minuten onder 
water blijven. De in bet paludarium op
gekweekte kikkertjes vertoonden deze re
aktie niet. Deze dieren waren echter zeer 
schuw en zaten in bet algemeen al op een 
goed verscholen plekje. POLDER vermeldt 
wei een dergelijk vluchtgedrag van een 
pasgemetamorfoseerde Dendrobates
soort. Ieder van de jongen had zo zijn 
eigen schuilplaatsje. Naarmate de kikker
tjes ouder worden neemt de schuwheid af 
en worden er steeds meer en langere 
'ontdekkingsreizen' gehouden. Volgens 
SCHULTE& UTKE (1980) worden de dieren 
in een terrarium na 1-l ~ jaar geslachts
rijp. 
BEHAVIOR AND REPRODUCfiON OF PHYL
LOBATES VmATUS IN A TERRARIUM 
Phyllobates vinatus is a poison-anow frog from 
Costa Rica. It is a terrestrial species, found in 
jungles, secondary forests and plantations. It is 
diurnal. The animals in the terrarium preferred food 
about the size of a fruittly and smaller. In the palu
darium calling activity occurred from 08.00 to noon 
sometimes. A second calling period was noted 
between 18.00 and 19.00 hour. Calling activity was 
more intense shortly before egg-laying and almost 
absent afterwards. Two types of calling were noted: 
Mating calls and contact calls. Eggs are deposited on 
smooth, moist and covered substrates. The care of the 
eggs and larvae by the males differed individually. 
Except for one occasion, larvae were not left in 
seperated bodies of water. The mean clutch size was 
8.2. At 24°C the expected time between egg-laying 
and metamorphosis was 78-80 days. The larvae 
hatched after 16 days. About every 7 days spawning 
occurred. The frogs preferred a quiet surrounding for 
spawning. 
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Huisvesting en verzorging van waterschild
padden (8); Graptemys pseudogeographica 
kohni, de Mississippi zaagrugschildpad 

GENUS- EN SOORTBESCHRIJVING 
Tot het genus Graptemys behoren negen 
soorten zoetwaterschildpadden, waar
onder pseudogeographica. Naast de 
nominaatvonn (pseudogeographica pseu
dogeographica) komen nog drie onder
soorten voor, te weten ouachitensis, sa
binensis en kohni. In dit artikel beperken 
wij ons tot de laatstgenoemde ondersoort. 
Het rugschild (carapax) van G. pseudo
geographica kohni is ovaaJ en aan de 
achterzijde sterk getand. Over het midden 
van dit schild loopt een duidelijke lengte
kiel, die vooriien is van naar achteren ge
richte knobbels, waarvan de tweede en 
derde sterk geprononceerd zijn . De basis
kleur van het rugschild is olijfbruin tot 
bruin met een onregelmatig lichtbruin net
patroon, dat enigszins is te vergelijken met 
een landkaart. Dit is dan ook de reden, dat 
de schildpadden van dit genus in de volks
mond ook wei ' landkaartschildpadden' 

worden genoemd. 
Het buikschild (plastron) is geelbruin en 
vertoont bij jonge dieren een variabel pa
troon van dubbele donkere lijnen. 
De overgang tussen rug- en buikschild is 
lichtbruin met een onregelmatige donkere 
strepentekening. 
De basiskleur van de kop is grijsgroen, met 
een gele (soms oranje) tekening. Het meest 

. opvallende van deze tekening zijn twee 
symmetrische lijnen, die boven op de kop 
beginnen en aan weerszijden doorlopen tot 
onder het oog. Verder loopt over het 
midden van de kop een lengtestreep. De 
iris van het oog bestaat uit een ononder
broken geel-witte ring, waarbinnen zich 
een ronde zwarte pupil bevindt. De kin 
heeft een onregelmatig gee! vlekken
streeppatroon. 
Zowel de nek, de poten, de weke delen als 
de staart zijn grijsgroen met een gele stre
pentekening. 
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De lengte van het rugpantser is bij vol
wassen vrouwtjes maximaal 25 em. De 
mannetjes blijven echter veel kleiner en 
bereiken slechts een maximale lengte van 
14 em. Verder hebben de mannetjes een 
langere, dikkere staart en langere nagels 
aan de voorpoten dan de vrouwtjes. De 
vrouwtjes hebben een naar verhouding 
dikkere kop dan de mannetjes. 
Bij een oppervlakkige beschouwing is G. 
pseudogeographica kohni gemakkelijk te 
verwarren met de drie andere ondersoor
ten. Echter biJ zowel ouachitensis als bij 
sabinensis ontbreken de voor kohni ken
merkende min of meer sikkelvormige 
strepen aan de zijkanten van de kop. Bij 
pseudogeographica lopen deze strepen 
niet door tot onder de ogen en bovendien is 
de cirkelvormige iris onderbroken door 
een donkere dwarsstreep die bij kohni 
ontbreekt. 

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING 
G. pseudogeographica kohni komt voor in 
de Verenigde Staten van Amerika en wei 
in het zuidelijk deel van Iowa en Illinois, 
bet oostelijk deel van Nebraska, Kansas, 
Oklahoma en Texas, Missouri, Arkansas, 
Louisiana, het westelijk deel van Tennes
see alsmede Mississippi. 

LEVENSWUZE 
De Mississipi zaagrugschildpad leeft in 
meren, poelen en traagstromende rivieren, 
die rijkelijk voorzien moeten zijn van 
waterplanten. Ook komt hij aan de kust 

incidenteel wei in brakwater voor. 
Deze schildpad is vrij schuw en moeilijk te 
benaderen, waardoor er van zijn gewoon
ten nog relatief weinig bekend is. Door 
zijn schuwheid zoot hij zelden aan de 
oever, maar kiest daarvoor o.a. uit het 
water stekende boomstammen of takken. 
De voedselkeuze is athankelijk van de 

.Ieeftijd. Jonge dieren zijn grotendeels 
camivoor; zij voeden zich ondenneer met 
schaal- en weekdieren (zoetwaterkreeft
jes, slakken etc.), insektelarven en wor
men. Volwassen dieren eten hoofdzakelijk 
zachte waterplanten, aangevuld met het 
hiervoor vermelde dierlijke voedsel. 
Als bijzonderheid valt bij het voedingsge
drag nog te vennelden, dat ooit in noord 
Louisiana een exemplaar van de Missis
sippi zaagrugschildpad is gevonden, dat 
de restanten van een volwassen gestreepte 
skink (Eumecesfasciatus) uitkotste. 
In het noordelijke gedeelte van zijn ver
spreidingsgebied houdt deze schildpad in 
het koude jaargetijde een winterrust, 
d. w .z. een periode waarin hij weinig of 
niet aktief is. Op milde winterdagen komt 
het echter voor, dat hij nog gaat zonnen. 
Gedurende tangere koude periodes graaft 
hij zich onder water in de modderige 
bodem in of kiest als rustplaats het hoi van 
een muskusrat. 
In het voorjaar begint het paarseizoen, dat 
kan doorlopen tot in het najaar. Van het 
paargedrag in de natuur is weinig bekend. 
Het schijnt dat het mannetje een balts
gedrag vertoont dat te vergelijken is met 
dat van Chrysemys soorten. Het mannetje 
zwemt daarbij enige tijd achter het vrouw
tje aan, stelt zich daama recht tegenover 
haar open maakt trillende bewegingen met 
zijn voorpoten in de richting van haar kop. 
Als bet vrouwtje ontvankelijk is vindt de 
paring plaats. 
V anaf juni worden de eieren gelegd. Het 
vrouwtje graaft daartoe met haar achter
poten een nestkuil van ongeveer 14 em 
diep. Deze nestkuil heeft aan de onder
zijde een ronde kamer met een dia
meter van ongeveer 7,5 em en aan de 
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bovenzijde een opening van circa 5 em. 
Er worden 7 tot 13 eieren gelegd, die een 
afmeting hebben van± 32,7 x 22,5 mm. 
Over de incubatieperiode in de natuur is 
niets bekend. 
De jonge dieren hebben na het uitkomen 
een afmeting van 2 ,9 tot 3,8 em. De be
langrijkste vijand van deze schildpad is 
(uiteraard) de mens. Dejonge dieren wor
den massaal weggevangen voor de dieren
handel en zijn, op roodwangschildpadden 
(Chrysemys scripta elegans) na, de meest 
geexporteerde Noordamerikaanse schild
padden. 
De volwassen dieren worden gevangen 
voor consumptiedoeleinden. Vroeger 

· werd voomamelijk de diamantrugschild
pad (Malaclemys terrapin) vee! gegeten, 
waardoor de aantallen van die soort emstig 
terugliepen (zelfs tot uitsterven toe). Men 
is toen overgeschakeld op bepaalde 
Graptemys-soorten, waarvan het vlees 
volgens de kenners een vergelijkbare 
smaak heeft. 

VERZORGING IN GEV ANGENSCHAP 
V oor een paartje volwassen zaagrug
schildpadden is een aqua-terrarium ver-

eist met een afmeting van minimaal 
l20x40x40 em. In dit verblijf dient een 
landgedeelte van ongeveer 30x40 em te 
worden geformeerd, hetgeen het beste ge
realiseerd kan worden door een zoge
naamd zwevend gedeelte in de bak aan te 
brengen (NETIEN & ZUURMOND, 1983). 
Hieronder ontstaat dan tegelijkertijd de 
benodigde schuilplaats voor de dieren. Het 
landgedeelte moet worden opgevuld met 
zand en/of fijn grind. Door middel van 
kienhout, stenen of een ingelijmd stuk glas 
wordt dit landgedeelte voor de schild
padden makkelijk toegankelijk gemaakt. 
V oor het schoonhouden van het water en 
tevens als bodembedekking adviseren wij 
de toepassing van een zogenaamd biolo
gisch bodemfilter (NETrEN & ZUURMOND, 

1983). 
De waterstand in het verblijf kan ongeveer 
25 em bedragen. Gezien het versprei
dingsgebied van deze schildpad moet de 
temperatuur van het water, al naar gelang 
de tijd van het jaar (winter-zomer), va
rieren van 16°C tot 24°C, teneinde de jaar
cyclus in de natuur zo goed mogelijk na te 
bootsen. De aangegeven temperaturen 
gelden overdag, 's nachts kunnen deze 
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enkele graden lager zijn. Zonodig kan men 
een aquariumverwarmer met thermostaat 
gebruiken om de hogere temperaturen te 
bereiken. 
De temperatuur van de Iucht moet enkele 
graden hoger zijn dan die van het water. 
Dit kan bereikt worden door de bak, op een 
ventilatiestrook na, goed af te dekken en 
overdag op een hoogte van ongeveer 15 
em, een spot van 40 W te Iaten branden 
boven het landgedeelte, waardoor tevens 
een zonneplaats voor de dieren ontstaat. 
Het voedsel in gevangenschap kan bestaan 
uit hart of ander mager vlees, vis, gar
nalen, mosselen, muggelarven, regenwor
men, naakt- en huisjesslakken, andijvie, 
sla, kool, waterplanten, appel, peer, 
banaanetc. 
Het is reeds diverse malen gelukt om 
6raptemys pseudogeographica kohni in 
gevangenschap tot voortplanting te bren
gen. Zo is ons bekend dat bij enkele leden 
van de Amsterdamse Studiegroep NOQrd
Amerikaanse Moerasschildpadden (mevr. 
Buddingh en mevr. Koster) reeds meer
dere malen landkaartschildpadjes zijn ge
boren. Deze dames zijn in het bezit van 
een mannetje Graptemys pseudogeogra
phica kohni en drie vrouwtjes kohni en 
pseudogeographica. Alle vrouwtjes P,ro
duceren jaarlijks (tussen medio december 
en medio januari) een of meer legsels, die 
per stuk 4 tot 9 eieren bevatten. Helaas 
komt het nog voor, dat eieren niet zijn 
bevrucht of dat al volgroeide jongen niet 
genoeg kracht hebben om uit het ei te 
komen. Er zijn zeven schildpadjes uit
gebroed, waarvan er nu, na bijna vier jaar, 
nog twee in Ieven zijn. De incubatietijd 
van de eieren bedroeg circa drie maanden. 
Opmerkelijk is daarbij, dat de eieren, die 
bij een temperatuur van 28 a 29 °C ( dag en 
nacht) werden uitgebroed, uiteindelijk 
vier mannelijke exemplaren hebben op
geleverd. Enkele jongen bleken kruisin
gen te zijn (kohni x pseudogeogra
phica), die de koptekening hadden van 
pseudogeographica, maar de opvallende 
ononderbroken iris van kohni. 

Over de levensduur in gevangenschap van 
de ondersoort kohni zijn geen betrouwbare 
gegevens bekend. Wei vermelden 
CONANT en HUDSON ( 1949), dat in de 
Philadelphia Zoo in de Verenigde Staten 
een exemplaar van de nominaatvorm 
twintig jaar en zes maanden heeft geleefd. 

WETENSW AARDIGHEDEN 
Waarschijnlijk komen in het natuurlijke 
verspreidingsgebied, waar Graptemys 
p. kohni samen voorkomt met G. p. pseu
dogeographica, G. p. sabinensis, G. p. 
ouachitensis, G. geographica, G. versa en 
G. pulchra, kruisingen voor. Uit Arkansas 
en Tennessee zijn in ieder geval bastaar
den bekend van G .p. kohni en G .p. pseu
dogeographica. 
V roeger kwamen bepaalde soorten land
kaartschildpadden, waaronder de Missis
sippi zaagrugschildpad, zeer talrijk voor. 
De populaties zijn tegenwoordig echter 
emstig gedecimeerd door waterverontrei
niging (git) en kanalisatie van rivieren. 

THE MISSISSIPPI MAP TURTLE, GRAPTEMYS 
PSEUDOGEOGRAPHICA KOHNI 
Although this species is rather common in the U.S., 
little is known about its natural way of life. The 
young are mainly carnivorous, while adults eat 
mostly waterplants. In nature as well as in captivity 
the subspecies may interbreed. Several times 
this turtle has been bred in Holland. Incubation tem
peratures between 28 and 29°C produced only male 
baby turtles. 

CARR, A., 1973. Handbook of turtles. Cornell 
University Press New-York-Londen. 
BEHLER, J.L. & F. WAYNE KING, 1979. The 
Audubon Society Field Guide to North American 
Reptiles & Amphibians. 
CONANT, R. & R.G. HUDSON, 1949. Longevity 
records for reptiles and amphibians in the Phila-

. delphia Zoological Garden. Herpetologica 5: 1-8. 
CONANT, R., 1975. A field guide to reptiles and 
amphibians of Eastern and Central North America. 
The Peterson field guide series-Houghton 
Mifflin Company Boston. 
ERNST,C.H. &R.W. BARBOUR.I972. Turtlesof 
the United States. The University Press of Kentucky. 
NETTEN, H. & F. ZUURMOND, 1983. Huisves
ting en verzorging van waterschildpadden (1). 

Lacerta41 (8):142-149. 
POPE. C.H .• 1971. Turtles of the United States & 
Canada. ~lfred A. Knopf/New-York. 



Ring band 
93 pagina's 
18 tabellen 
II kaartjes 
Uitgave: Interpreta
tive Branch NCC 
Attingham Park 
Shrewsbuny 
Shropshire SY 4 
4TW 
Groot-Brittannie 
Prijs: £4,50 
ISBN 
0-86139-255-8 

168 

BOEKBESPREKING 

THE ECOLOGY AND CONSERVA
TION OF AMPHIBIAN AND REPTILE 
SPECIES ENDANGERED IN BRITAIN 
NATURE CONSERVANCY COUNCIL, 1983 

In Groot-Brittannie worden drie soorten 
reptielen en amfibieen sterk bedreigd (sta
tus 'endangered'): Zandhagedis, Gladde 
slang en Rugstreeppad. Hoewel deze soar
ten sinds 1975 wettelijk beschermd zijn, 
vindt men bet haid nodig dat er verdere 
positieve beschermingsmaatregelen wor
den genomen om hun behoud en een ver
betering van de status te verzekeren. Met 
het oog daarop is dit rapport geschreven 
door een aantal Engelse experts. Het geeft 
een gedetailleerde beschrijving van de drie 
soorten wat betreft verspreiding, biologie, 
biotoopeisen en· redenen van achteruit
gang. Aparte hoofdstukken zijn gewijd 
aan gewenste beheers- en beschennings
activiteiten, aspecten van uitzetten, onder
zoek en speciale aanbevelingen. In drie 
kaartjes worden de potentiele versprei
dingsgebieden geschetst. De relevante li
teratuur is verwerkt en aangevuld met vele 
niet eerder gepubliceerde gegevens. In 
Groot-Brittannie heeft men al een groot 
aantal jaren ervaring met bet praktisch 
beheer van deze drie soorten. Het is ge
bleken dat dit beheer in een aantal Engelse 
gebieden heeft geleid tot herstel en uit
breiding van de betreffende populaties. 
Het rapport is sterk gericht op bet beheer 
van soorten, maar er wordt bij venneld dat 
door dit beheer tevens gunstige levens
voorwaarden worden geschapen voor an
dere diersoorten van dezelfde biotopen. 
Soms wordt bet soortbeheer wei erg ver 
doorgevoerd, b. v. bij bet bestrijden van de 
Adelaarsvaren (die vanuit bet bos een 
heide na brand overwoekert) met che-

mische bestrijdingsmiddelen. Ook kunnen 
er kritische kanttekeningen worden ge
maakt bij bet beleid ten aanzien van bet 
uitzetten van dieren. In Nederland zijn wij 
daarmee om een aantal redenen aanzien
lijk behoudender. 
Deze kritiek doet echter geen afbreuk aan 
de positieve waardering van dit rapport. 
Het beschrijft goede beheersmaatregelen, 
die grotendeels toepasbaar zijn op de 
Nederlandse situatie. Het gaat op een 
aantal punten verder dan bet Handboek 
Natuurbeheer van bet Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer. Biotoopbeheer ten behoeve 
van deze drie soorten (en andere herpe
tofauna) vindt bij ons niet of nauwelijks 
plaats. Vooral voor de twee soorten rep
tielen is het echter zeer hard nodig. 
Een groot deel van de gegevens over 
biotopen heeft betrekking op heidevege
taties, vooral droge he ide. De faunistische 
waarde van dit vegetatietype is lang 
miskend en grote oppervlakten zijn, 
evenals in Nederland, recent verloren ge
gaan. Ook de vegetatie van de kustduinen 
komt aan bod. Concreet wordt beschreven 
hoe men met deze vegetaties moet om
gaan, teneinde ze als optimaal herpeto
fauna-biotoop te Iaten functioneren, oven
gens zonder dat dit ten koste hoeft te gaan 
van de botanische kwaliteiten. 
Het is een aanbevelenswaardig rapport 
metveelinfonnatieoverdedriesoortenen 
met veel praktische wenken voor hen die 
zich daadwerkelijk willen inzetten voor 
bet behoud en beheer van deze soorten in 
Nederland en Belgie. 

A.H.P Stumpel 


