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Hemitlzeconyx caudicinctus. 
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Ervaringen met de gekko Hemitheconyx 
caudicinctus (2) Voortbeweging en slaapgedrag 

Nederlandse bewerking: Frits van Leeuwen 

INLEIDING 
De voortbeweging is als belangrijke le
vensfunktie afhankelijk van zowel inwen
dige als uitwendige faktoren (HAMILTON & 

MARLER, 1972). De dag van Hemithe
conyx caudicinctus is verdeeld in een ak
tiviteits- en een rustperiode. Deze dag
indeling is afhankelijk van bepaalde kli
matologische eisen. BOHME ( 1978) 
acht het niet uitgesloten dat H. caudicinc
tus een jaarlijkse rustperiode houdt; 
LOVERIDGE (1947) vond in de maand 
januari H. taylori ingegraven op een meter 
diepte. In het dagritme bestaat er een zeer 
nauwe samenhang tussen aktiviteit en 
duistemis enerzijds en rust en daglicht 
anderzijds. In de duistemis begint en ein
digt de periode waarin de gekko's aktief 
zijn, bijvoorbeeld om voedsel te zoeken, 
zich voort te planten, het territorium te 
verdedigen . Ak.tiviteft overdag is echter 
niet geheel uitgesloten . Drachtige wijfjes 
zoeken bijvoorbeeld overdag een plaats 
om de eieren te leggen en kunnen daarbij 
opmerkelijk snel bewegen. Ook is het 
mogelijk dat de dieren juist dieper in rust 
zijn dan normaal en als reaktie op aan
raking slechts een of beide ogen geheel of 
gedeeltelijk openen. Pas bij sterkere of 
langdurigere prikkelingen komen de 
gekko's dan in beweging. 

V oortbeweging en rustgedrag zijn gedra
gingen die gemakkelijk zijn te observeren 
en te beschrijven. Het is de bedoeling van 
dit artikel u van dit gedrag een kleine 
indruk te geven. 

WERKWIJZE 
Met behulp van film- [of video-]opnamen 
is het mogelijk bewegingen nauwkeurig te 
registreren en analyseren (BELLAIRS, 

1971). Bij gebrek aan dergelijke techni
sche hulpmiddelen blijft de onderzoeker 
niets anders over dan de bewegingen zo 
goed mogelijk met het oog te volgen. Het 
was rni j daarom niet mogelijk om een 
kompleet overzicht te geven van aile voor
komende bewegingen; het merendeel van 
de waamemingen betreft de langzame be
wegingen. Van november tot en met 
januari werden van drie dieren, een vol
wassen paartje en eenjuveniel exemplaar, 
de bewegingen in schetsen vastgelegd en 
onderling vergeleken. Om de gekko's 
overdag in beweging te krijgen, werden de 
dieren mechanisch geprikkeld. Tevens 
konden nog enkele, eigenlijk waarde
vollere, waamemingen worden gedaan 
aan niet-uitgelokte bewegingen. Het ver
loop van de verschillende onderdelen van 
de beweging was overdag en ' s nachts 
vrijwel gelijk, ook maakte het niet uit of de 
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Figuur2. 
Bij het zien van een 
prooi wordt de kop 
emaartoe gericht 
(a), waarbij hij 
enigszins wordt op
geheven (b). 
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Figuur3. 
Handelingen voor 
het lopen. De kop 
naar rechts keren 
(I) en de linker
voorpoot naar 
voren schuiven (2), 
vonnen de eerste 
bewegingen. De 
kop wordt weer 
teruggedraaid (3) 
en naar links ge
keerd (5). Tussen
door wordt de 
linkervoorpoot in 
de uitgangspositie 
teruggezet (4). Na 
het draaien van de 
kop wordt de rech
tervoorpoot naar 
voren gezet (6) en 
beweegt het dier 
zich in de richting 
waarin de kop wijst 
(7). 

bewegingen nu spontaan hetzij uitgelokt 
waren. Temperatuur en verlichting wer
den zoveel mogelijk konstant gehouden 
om bet mogelijk te maken de resultaten 
onderling te vergelijken. De precieze 
terrarium-omstandigheden werden be
schreven in een eerdere publicatie 
(ROSLER, 1981). Tijdm·~tingen werden 
niet uitgevoerd, aangezien bet niet in de 
bedoeling lag aile aspekten van de bewe
ging in bet onderzoek te betrekken. Strikt 
genomen moeten voor definitieve uitspra
ken over bewegingen metingen van zowel 
ruimte als tijd verricht zijn. In bet onder
havige onderzoek werd vooral belang ge
hecht aan een beschrijving van de acbter
eenvolgende onderdelen van de voortbe
weging. Zonder een gedetailleerde kennis 
hiervan is bet niet mogelijk een nauw
keulige beschrijving te geven van de be
wegingsaktiviteit in zijn totaliteit. 

VOORTBEWEGING 
Voordat mijn exemplaren van H. caudi
cinctus in beweging komen, wordt meestal 
de omgeving nauwkeurig bekeken. Ver
schillende malen wordt daarbij de kop in 
een horizontaal vlak been en weer be
wogen (fig. 1) om bet gezicbtsveld te ver
breden (orienterende beweging) of, ~ik
wijls als er een prooi in bet gezichtsveld is, 
recht naar voren opgericbt ( doelgericbte 
beweging), waarbij de ogen steeds op de 
prooi gericht blijven (fig. 2). Niet altijd 
wordt bet lopen voorafgegaan door bewe
gingen van de kop. Wanneer de kop naar 
links wijst, wordt de recbtervoorpoot als 
eerste verplaatst en omgekeerd de linker
voorpoot wanneer de kop naar recbts 
wijst. Als de kop recbt naar voren staat kan 
de eerste stap links of recbts gezet worden. 
De wijze waarop de draaiing van de kop en 
bet verzetten van een voorpoot gekoppeld 
kunnen zijn is in figuur 3 scbematiscb 
weergegeven. Ofhet dier langzaam of snel 
gaat I open hangt af van de prikkel die er de 
aanleiding van is. Bij de orienterende 
beweging loopt bet dier langzaam. 
W anneer de omstandigbeden veranderen 

kan bet langzame lopen overgaan in een 
snelle, doelgerichte beweging. De twee 
manieren van lopen, langzaam en snel, 
verschillen in twee belangrijke kenmer
ken. Bij bet langzame lopen volgen de 
verschillende stadia van de beweging 
elkaar op in een stereotiep patroon dat 
algemeen bij bodembewonende viervoe
ters is aan te treffen. W anneer een van de 
poten in beweging is, staan de andere drie 
op de ondergrond. Bij deze looptecbniek 
bevindt zich het zwaartepunt van het dier 
steeds binnen de driehoek die door de 
staande poten wordt gevormd. Het dier 
loopt dus niet bet gevaar om te val len ( vgl. 
BELLAIRS, 1971; HAMILTON & MARLER, 

1972). De volgorde waarin de poten 
worden verzet, vertoont een diagonaal 
patroon. Wanneer de gekko met de linker
voorpoot begint dan volgt daarop de 
beweging van de rechterachterpoot. 
Daarna wordt de rechtervoorpoot ver
plaatst en vervolgens de linkerachterpoot, 
waarna de cyclus opnieuw kan beginnen 
(fig. 4). Wanneer de linkervoorpoot naar 
voren is geplaatst, zijn de recbtervoor- en 
de linkerachterpoot naar achteren gestrekt. 
De rechterachterpoot steekt Iicht gebogen 
eveneens naar achteren. Bij de volgende 
stap kan de rechterachterpoot met de voor
poot in aanraking komen, omdat deze laat
ste pas naar voren wordt gezet op het 
moment dat de achterpoot (bijna) de 
ondergrond raakt. In het uiterste geval zijn 
twee ledematen aan dezelfde kant van het 
lichaam gelijktijdig in aktie en maken 
korte tijd geen kontakt met de grond. Bij 
deze manier van lopen is het niet te vermij
den dat bet lichaam met de ondergrond in 
aanraking komt, daarom komt hij ook 
aileen voor bij bet langzame lopen. V oor 
de langzame gang is bet kontakt van buik 
en staart met de ondergrond kenmerkend. 
Bij de half-opgericbte loopbouding gaat 
dit kontakt verloren. 
Overdag op een open zandvlak geplaatst, 
wordt bet lopen dikwijls onderbroken, 
waarbij het dier zich op bet zicbt en de reuk 
probeert te orienteren. Bijna zonder uit-
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B zondering probeert de gekko zo vlug mo
gelijk een scbuilplaats te vinden. Tijdens 
het zoeken houdt het dier af en toe korte 
tijd stil; waarom hij dit doet is nog niet 
duidelijk. Overdag blijven de twee vol
wassen dieren nooit langdurig op open 
terrein. Typiscbe slaapboudingen, zoals 
die normaal in de scbuilplaatsen worden 
aangenomen, treden in bet gebeel niet op. Figuor4. 

Loopbeweging in 
niet-opgerichte 
hooding. 

Het jonge dier (7Y2 mnd.) is vaker overdag 
aktief en slaapt bij uitzondering ook wei 
buiten de normale scbuilplaatsen. 

A-D = extremi-
teiten, 
1-4 = volgorde van 
pootverplaatsing. 

Bij de langzame voortbeweging zijn buik 
en staart in aanraking met de ondergrond 
en worden de poten een voor een ver-

D 

2 

' 

Figuur5. t 

plaatst. Wanneer bet dier zich van de 
grond opheft en steeds twee poten tegelijk 
verzet, kan bet een hogere snelheid berei
ken. De pootbeweging verloopt dan wel-
iswaar nog diagonaal maar paarsgewijs 

B (fig. 5). Het lopen kan nu ecbter niet meer 
op elk gewenst ogenblik worden onderbro
ken. Er staan immers steeds maar twee 
poten tegelijk op de grond, zodat plotse
ling stoppen zonder om te vallen onmoge
lijk is geworden. Het rennen wordt zelden 
abrupt afgebroken, maar bet kan wei gelei
delijk in gewoon lopen overgaan. 

Loopbeweging in ~ 

l, = 
opgerichte hoo-
ding. 
A-D = extremitei- ;! 

ten, 
1-2 = volgorde van 
gecombineerde ~ 
pootverplaatsing. 

Figuur6. -
Terreinwinst per 
poot bij maximale 
( ononderbroken 
lijn) en niet-maxi
nude(onderbroken 
lijn) verplaatsing. 
11 en 33 = voor
poten 
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Zowel bij langzaam als bij snel lopen 
speelt de horizontale buigzaamheid van de 
wervelkolom een aanzienlijke rol. Hij 
ondersteunt de voortbewegingskapaciteit 
in belangrijke mate. De kromming van de 
ruggegraat is niet aileen atbankelijk van de 
manier van I open, maar kan ook beinvloed 
worden door andere faktoren, in negatieve 
zin bijvoorbeeld bij dracbtige wijfjes. Bij 
toenemende snelheid wordt de zijdelingse 
kromming groter. Bij normaallopen (en 
ook wei bij bet rennen) begint de wervel
kolom naar links te buigen als de linker
voorpoot maximaal naar voren steekt. 
Daama wordt bij naar rechts gebogen, 
waama de voortstuwende kracbt via de 
recbterpoot wordt overgebracbt. 
De afstand die na vier stappen is afgelegd, 
varieert tussen 100 en 160 mm. Het hangt 
ervan af of aile vier poten een maximale 
vetplaatsing kunnen bewerkstelligen 
ofwel dat er oneffenheden in bet terrein 
moeten worden overwonnen. De grootste 
terreinwinst, in verhouding tot zijn lengte 
bijna I 00%, wordt daarbij steeds bereikt 
met de voorpoot, omdat hoven- en onder
arm in bijna aile gevallen een spil vormen 
die na bet vooruitzetten vrijwel evenwijdig 
met de licbaamsas staat. De achterpoot 
daarentegen wordt niet maximaal naar 
achteren gestrekt en maakt na bet vooruit
plaatsen vanwege de natuurlijke lichaams
omvang een kleine hoek met de lichaams
as. De achtetpaten staan dus tijdens het 
lopen iets verder uiteen dan de vootpaten. 
Het mannetje waarbij de bier beschreven 
loopwijze werd geobserveerd, heeft een 
kop-romplengte van 130 mm, zijn voor
en acbtetpaten zijn respectievelijk 42 en 
49 mm lang (gemeten in gestrekte toe
stand). Wanneer nude terreinwinst van de 
beide vootpaten wordt becijferd op ca. 80 
mm, dan zijn de overige 80 mm voor reke
ning van de acbtetpaten. Bij 160 mm 
terreinwinst heeft elke poot dan 40 mm aan 
de vetplaatsing bijgedragen. De door de 
voorpoot afgelegde afstand is steeds af
hankelijk van de speelruimte die hem door 
de voorafgaande beweging van de achter-



Figuren 7-19. 
Beweging van de 
linkervoorpoot ge
zien vanaf de 
linkerz:ijde. De pijl 
geeft de loop
richting aan. 
e = elleboog 
p =pols 
s = schouder 
Zie verder de ver
klaring in de tekst. 
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poot werd gelaten. Bijvoorbeeld: verplaat
sing linkervoorpoot 40 mm, rechterachter
poot 20 mm, rechtervoorpoot 20 mm, 
linkerachterpoot 20 mm of meer; afgeleg
de afstand 100 mm of meer. Met andere 
woorden tussen de elkaar opvolgende 
pootposities, afhankelijk van de toestand 
van bet terrein, bestaat een onderlinge 
relatie .. Om een zo groot mogelijke ver
plaatsing te bewerkstelligen moeten aile 
vier de ledematen een maximale bijdrage 
leveren (fig. 6) . 

. De loopbeweging van de voorpoot ver- · 
schilt op een aantal punten van die van de 
achterpoot. Vlak voordat de ann in bewe
ging komt, bevindt zich bet middelste ge
deelte van de hand bijna altijd loodrecht 
onder bet schoudergewricht. De elleboog 
wijst dan vanaf bet lichaam naar achteren 
en staat op bet hoogste punt ongeveer in 
hetzelfde vlak als bet dorsale, kraakbenige 
deel van bet schouderblad. De knie sieekt 
totter hoogte van de laatste rib naar voren. 
Het bier beschreven verlobp van de ann
beweging speelt zich af in de reeds af
lopende beweging. De beschrijving begint 
op bet ogenblik dat hoven- en onderann 
een ·scherpe hoek maken, dus juist voordat 
de beweging begint (fig. 7). Kop en schou
dergordel zijn Iicht opgeheven en in op
waartse beweging. De hoek tussen hoven
en onderann wordt groter zonder dat de 
hand wordt bewogen (fig. 8). Door de 
vooruitgaande beweging van bet lichaam 
wordt de voorpoot steeds meer gestrekt, 
totdat hij een rechte lijn vormt. Onderann 
en hand maken op dit ogenblik een zeer 
scherpe hoek (fig. 9). Bij bet optillen van 
de vingers worden ze lichtgehogen naar 
elkaar toe bewogen (fig. 10), totdat de 
hand tenslotte aan bet uiteinde van de ann 
een omgekeerd kelkje vormt (fig. 11). De 
arm wordt vervolgens iets omhooggaand 
Iicht gehogen en onder Iicht trillen voor
waarts bewogen (fig. 12). Tijdens deze 
beweging wordt de elleboog zo sterk 
bewogen dat hoven- en onderann elkaar 
tenslotte raken (fig. 13 en 14). De hand 
beweegt zich naar voren, terwijl de hand-



Hemitheconyx 
caudicinclus 
bij het openen van 
de ogen. Foto: 
E.H.Th. van Eijsden. 
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palm nog steeds naar boven wijst. De rug 
van de hand wordt opvallend lang even
wijdig met de ondergrond gehouden (fig. 
15 en 16). Pas kort voor het neerzetten 
wordt de handpalrn naar beneden gekeerd 
(fig. 17) en vlak boven de ondergrond 
worden de vingers gespreid (fig. 18). Bij 
het neerzetten van de hand (fig. 19) komt 
de achterpoot in beweging. Bij de reeds 
beschreven verschillen tussen de bewe
gingen van voor- en achterpoot komt nog 
dat de voetzolen tijdens het vooruitzetten 
van de poot niet naar boven worden ge
draaid en dat de tenen slechts Iicht ge-

kromd worden. Het verschillende verloop 
van de voor- en achterpootverplaatsing 
hangt samen met verschillen in de opbouw 
van het beendergestel en met de ongelijke 
eisen die eraan gesteld worden . 

SLAAPGEDRAG 
Over het slaapgedrag van Hemithecony.x 
caudicinctus werden eerder in dit artikel al 
enige opmerkingen gemaakt. Hoe veel
vorrnig de slaaphoudingen ook mogen 
zijn, alleen aan de gesloten ogen is met 
zekerheid vast te stellen dat bet dier slaapt. 
In het terrarium bevinden zich als schuil
gelegenheid enige gewelfde stukken 
schors. Voor het slapen wordt een schuil
plaats opgezocht en zonodig met enige 
krabbende bewegingen aan de behoeften 
aangepast. De vervolgens aangenomen 
slaaphouding kan gepaard gaan met een 
bijna grotesk aandoende en zeer variabele 
rangschi.kking van de ledematen, zoals dat 
bij somrnige andere gekko's (b.v. 
Teratoscincus scincus, Chondrodactylus 
a. angulifer) ook wei voorkomt. De poten 
kunnen daarbij volledig gestrekt of gebo
gen zijn en in allerlei richtingen wijzen. 
Handpalmen en voetzolen kunnen b.v. 
naar hoven gedraaid liggen. Dit alles kan 
in allerlei gradaties varieren, zoals in het 
volgende voorbeeld: linkervoorpoot ge
strekt en half onder de buik geschoven; 
techtervoorpoot vooruit gestrekt, gedraaid 
en met de vingers Iicht naar binnen gebo
gen; achterpoten zijde1ings van het 
Iichaam af gestrekt met gespreide tenen. 
De slaap van H. caudicinctus wordt ge
kenmerkt door geringe aktiviteit en een 
betrekkelijke ongevoeligheid voor prik
kels van buitenaf. Enkele gedragingen 
blijven gedurende de slaap normaal plaats
vinden. Zo wijzigt de gekko meer dan eens 
zijn lichaamshouding door zich af te 
platten bij behoefte aan warmte en de nor
male Iichaamsvorm weer aan te nemen als 
hij voldoende is opgewarmd. Het vol
wassen paartje brengt de dag gemeen
schappelijk slapend door. Ze liggen daar
bij dicht bij elkaar, hoewel er in het terra-



175 

rium twee gelijkwaardige schuilplaatsen 
beschikbaar zijn. Het zou interessant zijn 
te weten of onder de, overigens sterk terri
toriumvormende, mannetjes tijdens bet 
slapen de territoriumgrenzen vervagen en 
of licbaamskontakt mogelijk is zonder 
agressie op te wekken. Mannetjes van de 
Amerikaanse gekko Coleonyx brevis 
scbijnen minder sterk territoriumvormend 
te zijn. Ze bouden tijdens de aktiviteits
periode slecbts een zekere onderlinge af
stand, die tijdens de slaapperiode aanzien
lijk geringer wordt. Twee in verband met 
dit gedrag geobserveerde H. caudicinctus 
mannetjes sliepen gemeenscbappelijk met 
een wijfje in een scbuilplaats en lagen 
daarbij kriskras overelkaar. De vraag was 
nu of de aanwezigheid van bet vrouwtje 
medeverantwoordelijk was voor dit ge
drag. Verwijderde men baar dan waren de 
mannetjes niet Ianger bereid de rust
periode gemeenscbappelijk in een scbuil
plaats door te brengen. 
Wanneer een H. caudicinctus mannetje in 
een terrarium wordt samengebracbt met 
een Eublepharis macularius mannetje, 
geeft dit zowel overdag als 's nacbts aan
leiding tot bevige gevecbten. Het is dus te 
verwacbten dat H. caudicinctus mannetjes 
ook onderling agressie vertonen, op zijn 
minst tijdens de natuurlijke aktiviteits
periode. Van E. macu/arius is bekend dat 
de mannetjes elkaar bij onderlinge gevecb
ten zwaar kunnen verwonden. 

DISCUSS IE 
Het gegeven dat Hemitheconyx caudicinc
tus nacbtelijk aktief is en zicb zeer be
dacbtzaam beweegt is door verschillende 
auteurs beschreven (DUNGER, 1968; 
LOVERIOOE, 1944). De voortbeweging 
van aile bodembewonende ooglidgekko' s 
(Eublepbarinae) schijnt in grote trekken 
gelijksoortig te verlopen, aileen de snel
beid kan varieren. Eublepharis macula
rius beweegt zich in niet-opgerichte 
bouding iets sneller dan H. caudicinctus, 
waarvan de snelheid ongeveer overeen
komt met die van Coleonyx brevis. 

Volgens KLUGE (1967) zouden deze laat
ste twee ook een grotere onderlinge ver
wantscbap vertonen. Een vluchtende C. 
brevis is daarentegen weer veel sneller dan 
H. caudicinctus tijdens de vlucbt, en op 
bedreigingen reageert hij wezenlijk agres
siever. Holodactylus africanus en H. cor
nii uit Afrika en de pas kort geleden in 
Mexico· ontdekte Anarbylus switaki zijn 
ooglidgekko' s die zich even langzaam 
over de bodem bewegen (LOVERIDGE, 

1944; MURPHY, 1974; FRITIS et al, 1982; 
SWITAK, 1977). De bouw van de lede
maten scbijnt ze meer geschikt te maken 
voor een bodembewonende levenswijze 
dan voor een klimmende. Een uitzonde
ring bierop vormt Aeluroscalabotes /eli
nus uit Z.O. Azie, die in tropische bos
gebieden een min of meer boombewonen
de levenswijze heeft. Het feit dat ook 
Eublepharis macularius heel goed kan 
klimmen, ondersteunt de hypothese van 
KLUGE (1967) dat deze soort zicb ont
wi.kkeld zou bebben uit een stamouder die 
veel gelijkenis vertoont met Aeluroscala
botes. Hemitheconyx caudicinctus klautert 
slechts over gespleten steenfonnaties en 
grote, ruwe stukken schors. Grotere tak
ken, die door hun struktuur toch meestal 
goed te beklimmen zijn, bestijgt bij nooit. 
Biedt men daarentegen Eublepharis ma
cularius de mogelijkheid om te klimmen 
dan maakt bij daar bandig gebruik van. 
Van de poten wordt dan, dikwijls tastend 
tot een stevig bouvast is gevonden, een 
bandig gebruik gemaakt, waarbij bet dier 
zicb zoveel mogelijk tegen het substraat 
gedrukt boudt. De staart heeft hierbij een 
bescbeiden ondersteunende funktie. In 
klimkapaciteit overtreft Aeluroscalabotes 
felinus hem vanwege enkele bijzondere 
aanpassingen in de bouw van de tenen en 
bet bezit van een grijpstaart (DE ROOY, 

1915; KLUGE, 1967). Ook zou deze laat
ste soort vrijwillig het water opzoeken 
(TAYLOR, 1963), zoals de Gekkoninae 
Cnemaspis africana koehleri en Pseudo
gekko smaragdinus (zie ook MERTENS, 

1938; TAYLOR, 1922). 
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Waarschijnlijk kan geen enkele vertegen
woordiger van de onderfamilie Eublepha
rinae zich met volledig gestrekte poten 
d. w .z. in opgerichte houding, voort
bewegen zoals sommige Gekkoninae dat 
wei kunnen. Dit sluit niet uit dat sommige 
soorten zich onder bedreigende omstan
digheden hoog op de poten kunnen oprich
ten, zoals b.v. Coleonyx variegatus 
(MERTENS, 1946). WERNER (1969) be
schrijft bet voortbewegingspatroon van 
enige bodembewonende gekko 's en bedis
kussieert de voordelen van funktioneel 
aangepaste manieren van lopen (half en 
geheel opgericht) voor enige elementaire 
levensfunkties. In tegenstelling tot de 
Eublepharinae is de nonnale wijze van 
lopen van bodembewonende gekko' s uit 
andere onderfamilies ( Chondrodactylus, 
Crossobamon, Teratoscincus, Tropi
colotes, Stenodactylus, Nephrurus, 
Underwoodisaurus e. a.) gekenmerkt door 
een vrijwel voortdurend ontbreken van 
lichaamskontakt met de bodem. Het 
hoogst op de poten staat b. v. Chondro
dactylus a. angulifer tijdens de dreig
houding (WERNER & BROZA, 1969). Bij 
andere soorten zal dit zeker ook bet geval 
zijn. Paroedura pictus, een eveneens 
slechts op zeer ruwe vlakken, in dit geval 
graag, klirnmende gekko van Madagascar 
(MEIER, 1978), loopt in half-opgerichte 
houding op zijn prooi af, blijft dan vlak 
ervoor stilstaan, strekt de voorpoten waar
door bet bovenlichaam en de kop worden 
opgericht, waarna hij de kop in de richting 
van de prooi naar beneden steekt (ROSLER, 
1980). Een andere woestijnbewoner, Ste
nodactylus petrii, neemt voordat hij zijn 
prooi bespringt een heel andere lichaams
houding aan. Hierbij zijn de ledematen 
gestrekt, maar bij bet besluipen van de 
prooi zijn ze gebogen (STEMMLER, 1968). 
Naast de verschillen in lichaamshouding 
zijn er ook verschillen in de pootbewegin
gen waar te nemen. Een voorbeeld hiervan 
is de houding van de vingers en tenen. 
Door de Eublepharinae worden de vingers 
en tenen na bet optillen van de poot ge-

sloten, bij de Diplodactylinae en de 
Gekkoninae wijzigt zich de houding van 
de vingers en tenen tijdens de verplaatsing 
naar voren niet of nauwelijks. 
UNDERWOOD (1954) bespreekt de globale 
verspreiding van de onderfamilie Gek
koninae. Zij konden op grond van ver
schillende faktoren, waaronder ook hun 
klauterende levenswijze, weinig gebruikte 
oecologische niches bezetten, bijgevolg 
grote gebieden veroveren en een grote 
verscheidenheid aan soorten vonnen. De 
onderfamilie Eublepharinae is er niet in 
geslaagd zijn overwegend terrestrische 
levensgewoonten te veranderen. In de 
loop der evolutie waren de mogelijkheden 
er waarschijnlijk echter wei, daarop wijst 
mogelijkerwijze de vonnenrijkdom van 
hun lamellen. Vergelijkt men de lamellen 
onder de vingers en tenen (subdigitaal
lamellen) van Eublepharis macularius en 
Hemitheconyx caudicinctus met elk~ en 
onderzoekt men de verschillen in teen
beschubbing bij andere soorten ooglid
gekko's, dan blijken deze duidelijk ver
schillend van bouw te zijn. In de dwars
richting verbrede schubben vindt men bij 
soorten die ertoe neigen zich ook klau
terend voort te bewegen. Korrelige be
schubbing v~ de onderzijde van vingers 
en tenen is aan te treffen bij de soorten die 
strikt terrestrisch Ieven. 

EXPERIENCES WITH HEMn'HECONYX CAUDJ
CINCI'US (2). LOCOMOTION AND SLEEPING 
BEHAVIOR 
From three animals several aspects of locomotion and 
sleeping behavior were observed. A detailed descrip
tion hereof is given. Time was not recorded. Figures 
I and 2 show the movements of the head prior to 
walking respectively prey catching. Figure 3 illus
trates the relations between head movement and 
movements of the anterior extremities. Figure 4 gives 
a schematic diagram of normal walking, with one leg 
moving at a time. Sometimes both legs at one side 
lose contact with the substrate, the ventral part of the 
gecko is than touching the ground. Figure 5 shows the 
more rapid locomotion pattern in upright position 
with two legs moving together. In f~g. 6 the forward 
gain per leg is diagrammed. FigS. 7-19 show schema
tically the movement of the arm of an animal walking 
from right to left, as seen from the left side. 



H. caudicinctus. 
Foto: 
E.H.Th. van Eijsden. 

177 

Several sleeping positions are portrayed. Morpho
logy and movements of the extremities are discussed 
and compared with other Eublepharine and Gckkonid 
lizards. They appear to be highly adapted to a terres
trial way of life. 
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Herpetologische waarnemingen in 
Costa Rica (VI) 
Boomkikkers (Hylidae) 

INLEIDING 
De Nederlandse naam voor de familie 
Hylidae is boomkikkers. Dat is een uit
drukking die meer suggereert dan ge
rechtvaardigd is. Niet aile Hylidae zijn 
boombewonend, er zijn zelfs gravende 
vormen bekend. 
De meeste Costaricaanse vonnen Ieven 
vrij laag bij de grond op kruiden en in 
struiken. De zeer vele bromelia's die door 
ons op kikkers werden onderzocht, hebben 
ons maar een keer een Hyla opgeleverd. 
De weinige overige vondsten betroffen 
Eleutherodactylus-soorten. De beperking 
van een eenvoudige toerist is wei, dat bet 
maar zelden mogelijk is om in de boom
toppeD zelf te kijken. 
Veel soorten Hylidae zijn buiten hun 
voortplantingstijd sowieso nauwelijks te 
vinden, hoe massaal ze anders ook voor 
kunnen komen. Illustratief hiervoor is wat 
Marc Hayes ons in Monteverde vertelde. 
Aan de voet van een vrij steile .belling 
ontstaat in de regentijd een poel, als het 
tenminste vier dagen achter elkaar regent. 
Als die plas er is, verschijnen plotseling 
honderdduizenden kikkers van de soort 
Hyla pseudopuma. Zij komen daar kwa
ken, eieren leggen, wat eten en verdwijnen 
dan weer. Hayes vertelde dat Hyla 
pseudopuma buiten die tijd zo goed als 
nooit gevonden wordt. 

VOORTPLANTINGSWIJZEN 
In een gebied met een zo grote variatie aan 
waterrijkdom, watertypen en regentijden 
is bet voor de hand liggend, dat verschil
lende kikkersoorten verschillende voort
plantingsplaatsen en -tijden opzoeken. De 
.kikkers kunnen soms kiezen uit stilstaand 
en stromend water, bromeliakokers of 

waterreservoirs in bomen om hun eieren in 
te deponeren. Een aantal kikkers legt hun 
eieren niet in bet water, maar plakt ze aan 
bladeren hoven bet oppervlak van het 
water, waarna de eieren met regen in bet 
water spoelen. 
Die soorten, die voor hun voortplanting 
stromend water uitzoeken, zijn meestal 
bewoners van heuvelachtige- of berg
gebieden. De larven van deze soorten 
kunnen zich ophouden in kalme stukken 
van het stromende water of in de stroom 
zelf. Een veel voorkomend verschijnsel is, 
dat de eieren gelegd worden in stromend 
water, waarvan de waterspiegel kort daar
na daalt. De larven blijven dan achter in 
kleine zwakstromende poeltjes. Zulke 
soorten zullen met de voortplanting 
beginnen aan bet einde van de regentijd. 
Soorten, die hun eieren in of hoven stil
staande wateren afzetten, zullen dat eerder 
doen aan het begin van de regentijd, om er 
zeker van te zijn, dat de watervoorraad niet 
uitdroogt voor de larven gemetamorfo
seerd zijn. 
V oor de terrariumpraktijk betekent dat, 
dat de soorten die zich in stilstaand water 
voortplanten mogelijk een korte 'droge' 
tijd nodig hebben, om bij een daama ver
hoogde sproeifrequentie tot voortplanting 
over te gaan. Bij de soorten die stromend 
water als afzetplaats gebruiken, is het wel
licht meer zo dat ze tot voortplanting 
overgaan als een periode van intensief 
sproeien langzaam ophoudt. Veranderin
gen in lichtduur en temperaturen zullen 
mogelijk meespelen als voortplantings 
stimuli. Men _moet zich bedenken, dat er 
zelfs ill het tropische regenwoud geen vol
komen gelijkmatig klimaat heerst! 



Overgebleven plasje 
in een beekje. 
De larven zijn niet 
met zekerheid 
Hyliden. 

Phrynohyas 
venulosa. 
Santa Rosa. 
Foto: 
Th. Kempennan. 

Phyllomedusa lemur. 
Foto: 
E.H.Th. van Eijsden. 

MAKIKIKKERS 
Costa Rica is het land van herkomst van 
twee bekende terrariumdieren: AgaLychnis 
callidryas en Phyllomedusa Lemur. Helaas 
hebben we geen van beide soorten kunnen 
vinden. Merkwaardig misschien, · omdat 
AgaLychnis callidryas een van de meest 
voorkomende soorten van het land lijkt te 
zijn (DUELLMAN, 1970; HEYER 1967). De 
dieren zijn voor hun voortplanting gebon
den aan stilstaand water en tijdelijke 
plassen, zodat ze pas in het begin van de 
regentijd actief zijn (april, mei). Oven
gens zijn ze, naar ons verteld werd, nogal 
et<nS te vinden tijdens een regenbui, spe
ciaal na droge perioden. Met een zaklan
taam in de avond zijn ze dan te vinden door 
op hun gekwaak af te gaan. Ze zijn dan te 
herkennen aan hun rode ogen. Overigens 

kwaken ze in de voortplantingstijd anders 
dan na een regenbui. 
Twee kleurvormen van A. calli dryas zijn 
er in Costa Rica bekend. Aan de Caraibi
sche kant leeft een vorm met donkerblau
we of paarse liezen, aan de Pacifische kant 
een met lichtblauwe of bruinige liezen 
(DUELLMAN, 1970). 
PhyllorrJedusa Lemur wordt geacht voor te 
komen in het Caraibische dee! van het 
Monteverde reservaat. Het is in dat gebied 
niet erg warm, maar wei behoorlijk voch
tig met slechts een korte droge tijd. De 
dieren zijn er ook het hele jaar aktief. 

DE MELKKIKKER 
Phrynohyas venuLosa is een grote kikker 
die duidelijk is aangepast aan droge gebie
den. De huid is dik en klierrijk en scheidt 
een melkachtig taai slijm af, waaraan de 
kikker zijn naam dankt. De soort wordt 
gevonden van Mexico tot ver in Brazilie. 
In een gastenverblijf in het park Santa
Rosa vonden we een 8 em lang exemplaar 
in de toiletten. Het dier had in de altijd wei 
een beetje vochtige douches en toiletten 
een goede woonplaats gevonden. We 
hebben eens waargenomen dat hij een bad 
nam in het water van een toiletpot. De 
eieren van deze soort worden als een net
werkje op het oppervlak van tijdelijke 
poelen gelegd. De dieren gaan tot voort
planting over na zware regens. De larven 
hebben kieuwen, die aangepast lijken aan 
het Ieven in zuurstofarm water (ZWEIFEL. 

1964). 



Smilisca phaeota, 
Turrialba. 

Smilisca silfl, 
San Vito. 

SM!USCA 
Een groep boomkikkers onderscheidt zich 
van andere boomkikkers (met name de 
echte Hyla's) door het bezit van twee 
met elkaar verbonden kwaakblazen onder 
de keel. De echte Hyla's hebben er slechts 
een. 
In Costa Rica Ieven vijf soorten. De 
bekendste en algemeenste is Smilisca 
baudini. Dit is een vrij grote kikker (tot 
negen em}, bruin en groen, met een 
donkerder tekening op de rug en dwars
bandjes op de poten. De soort is algemeen 
in Midden-Amerika volgens DUELLMAN 

( 1970) maar ook deze soort hebben we niet 
gevonden. Hij wordt geacht voor te komen 
in het Atlantische laagland en in het noor
delijke Pacifische laagland. 
Een vrijwel even grote soort is Smilisca 
phaeota. Deze kan groen zijn met een 
donkere vlektekening of effen leemgeel, 
echter altijd met een donkere vlek achter 
het oog en een witte 1\pstreep. We vonden 
deze kikkers bij Arena!, Quesada en 
Turrialba. In Arena! hoorden we vanuit 
een stukje ondergelopen weiland een 
geluid, dat leek op het loeien van een 
minuscule stier. De dieren planten zich 
voort in zulke tijdelijke watennassa's, 
maar ook in ander water. De eieren wor
den in een filmpje op het water gelegd. De 
ontwikkeling van ei tot pasgemetamorfo
seerd kikkertje is snel. HESELHAUS (1982) 
beschrijft het opkweken in een terrarium 

binnen 31 dagen. 
De soorten Smilisca sordida en Smilisca 
sila zijn moeilijk te onderscheiden. Het 
zijn beide grauwgroen of grijzig bruin 
gekleurde dieren met paarse stippeltjes in 
de liezen en op de achterkanten van de 
dijen. Het verschil is gelegen in de kleur 
van de kwaakblazen bij de mannetjes en de 
vonn van de snuit. We vonden S . sordida 
bij Tortuguero, Turrialba, Jabillos en 
Orosi. Een duidelijke Smilisca sila vonden 
we in San Geraldo en ook in San Vito. Bij 
San Isidro del General vonden we exem
plaren, die niet tot een van de soorten 
vielen te rekenen. De dieren werden 's 
nachts gevonden langs stroompjes, roe
pend vanuit een stilstaand stukje of op de 
vegetatie rond het water. We vonden ze 
ook in de avonduren op weg naar het 
water. De dieren, die in het water werden 
gevonden, verstopten zich vaak tussen 
overhangend gras. Overdag slapen deze 
dieren op vegetatie rond stroompjes. Hun 
camouflage is heel goed, maar een aantal 
exemplaren hebben witte irissen, waar
door ze toch een beetje opvallen. De 
laatste soort, S. puma, een kleine bruine 
kikker met een stompe snuit, hebben we 
niet gevonden. 

DE ECHTE HYLA'S 
Het wordt wat eentonig, maar ook de Hyla 
die het meest voor zou komen, hebben we 
niet gezien. Het betreft bier een bruine 
kikker met scherp afgescheiden gele 
vlekken en een stompe snuit Hyla 
ebraccata. Omdat deze kikker nogal eens 



Hyla uranochroa. 

Smilisca sordida, 
Orosi. 

gei:mporteerd wordt (KOPPENAERT, 1980) 
willen we er toch iets over vertellen. De 
soort komt voor in het hele land, beneden 
1200 meter. De voortplanting is gebonden 
aan zware regenval, hoewel ze in hun 
woongebied vrijwel altijd regen krijgen. 
Mannetjes kwaken vanaf uit het water 
stekende of overhangendc plantendelen. 
De eieren worden gelegd in tijdelijke 
poelen. De larven zoeken de dichtst
beplante delen van de poe! en verschuilen 
zich tussen dichte vegetatie. 
Een andere sporadisch gei:mporteerde 
kikker is Hyla rufioculis (KOPPENAERT, 

1982). Deze soort wordt vanwege de rode 
ogen en overeenkomsten in kleur soms 
verward met Agalychnis-soorten. Hij is 
echter direct te herkennen aan de horizon
tale pupil. Agalychnis-soorten hebben een 
verticale pupil. We hebben deze soort niet 
gevonden maar wei de nauw verwante 
Hyla uranochroa. Deze onderscheidt zich 
van rufioculis door een groter trommel
vlies en het feit dat de witte lipstreep niet 
het oog raakt. Overigens zijn de dieren 
lakgroen, wat tot donkerbruin kan ver
kleuren, met een witte streep van snuit tot 
in de lies en een wittige, gele of oranje 
onderzijde. Hyla uranochroa is een 
bewoner van vochtige bergwouden tussen 
600 en 1700 m. Hyla rufioculis leeft lager 
op de hellingen, maar wei in hetzelfde 
soort biotoop als uranochroa. Het zijn 
beide dieren die zich voortplanten in stro-

mend water. Hun voortplantingstijd is niet 
duidelijk aan een seizoen gebonden maar 
heeft een piek in mei en juni (DUELLMAN, 

1970). In Monteverde zijn de dieren 
volgens HAYES (pers comm) met name in 
november aktief. Overdag worden de 
dieren gevonden in bromelia's. Zelf 
hebben we een tweetal juvenielen gezien 
in struiken langs een wei, laat in de 
middag. 
Een nogal zeldzame soort die we ook in 
Monteverde vonden, (net als Hyla 
uranochroa en vele glaskikkers in de 
avond tussen de Hedychium langs een 
rivier) is Hyla tica. Ook dit is een bewoner 
van bergbossen, die zich voortplant in 
stromend water. Deze soort zoekt echter 
nog meer de snel stromende stukken van 
de rivier uit. De mann~tjes roepen dan van 
hoven het water, dit in tegenstelling tot H. 
uranochroa, die meer op een afstand van 
het water kwaakt. De larven Ieven ook in 
het stromende water, waar ze zich achter 
steneh ophouden. De kikkers zijn niet erg 
groot, zo'n vier em. Ze hebben een korte 
stompe kop en een nogal lang lichaam. De 
rug is bruin, met donkere of groene 
marmering en wrattig. 
In de moerassige strook achter het strand 
en de palmenrij van Cahuita en in de 
ondergroei van het bos bij Pto. Viejo 
vonden we Hyla elaeochroa. Juvenielen 
vonden we overdag, als ze met enorme 
sprongen door de begroeiing ·vluchtten. 
Een groep van tientallen kwakende 
mannetjes vonden we in de bromelia' s van 
een sinaasappelboom, tijdens een hevige 



Hyla stau.fferi, 
Santa Rosa. 

Hyla elaeochroa, 
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regenbui, 's nachts. Van alle kanten was er 
daar gekwaak te horen. Te zien was er 
niets, omdat de kikkertjes ogenblikkelijk 
wegdoken als er naar hen geschenen werd. 
Pas bij het verscheuren van een bromelia, . 
kwam er een kikker te voorschijn en kon 
de bron van alle geluid worden achter
haald. Grote hoeveelheden mannetjes bij
een zijn bij deze soort een bekend ver
schijnsel (DUELLMAN, 1970). De kikker
tjes zijn klein, maximaal vier em. Ze zijn 
groen of geelgrijs met langwerpige 
donkere vlekken of strepen op de rug en 
een gelige buik. Mannetjes hebben een 
blauwgrijze keel. De exemplaren van 
Cahuita leken sterk op de verwante Hyla 
rubra. Deze dieren planten zich voort in 
stilstaand water, meest tijdelijke plassen. 
Verwant aan Hyla elaeochroa is Hyla 
staufferi. Deze bruinige kikker is een 
bewoner van savanne gebieden. We 

hebben deze soort gevonden in Santa 
Rosa, waar een tiental exemplaren het 
toiletgedeelte van het gastenverblijf be
woonde , samen met een dikke 
Phrynohyas. Geliefkoosde plaatsen waren 
de rand van een stortbak of onder een bril. 
In de avond liepen de dieren rond een 
buitenlamp op een witte muur, op zoek 
naar insekten. De tijd, dat wij ze vonden, 
was aan het einde van hunjaarlijkse activi
teitsperiode, de regentijd. De dieren 
planten zich voort in tijdelijke poelen. 
Voortplantingsplaatsen kunnen zo vol 
zijn, dat de dieren gaan kwaken op plaat
sen, die nonnaal gesproken niet de voor
keur hebben, b. v. vanuit het water van een 
poe!. In de droge tijd zoeken de dieren 
beschenning tegen de droogte in 
bromelia's en in de oksels van palm
bladeren (DUELLMAN, 1970). 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS lN 
COSTA RICA (VI). HYLID FROGS 
Hylid frogs, in spite of their vernicular name tree
frogs, are not always found on trees only. They are 
mostly found during the breeding season, often in 
large concentrations. When the breeding season is 
over they are extremely difficult to find . Breeding 
can take place in pools, streams or even in bromeliads 
and little pools in trees. When breeding in pools the 
frogs often choose for temporary pools formed after 
heavy rains. The streambreeders often wait till the 
end of the rainy season when the waterlevel in the 
streams will lower and little pools will remain. In the 
remaining, slightly streaming, water the larvae grow 
up. 
Agalychnis and Phyl/omedusa species were not found 
in spite of their noted abundance. Phrynohyas 
venulosa was found in Santa Rosa. It is a pond
breeder, built to survive dry climates. Smilisca 
baudini was not found, S. phaeota was found in a 
flooded pasture. It breeds in such places. Smilisca 
sila and S. sordida were difficult to separate. They 
were found throughout the country, near streams. 
Hyla ebraccata was not found either, also in spite of 
their documented abundance. Neither was the some
times imponed Hyla rujioculis, but H. uranochroa 
was (in Monteverde near a stream). Juveniles were 
found in the afternoon in bushes bordering a pasture. 
Hyla tica was also found near a stream in 
Monteverde. Hyla elaeochroa was found near 
Cahuita and Pto. Viejo, where a large concentration 
was found calling from bromeliads. Hyla staufferi was 
found in Santa Rosa , in and around toilets and 
walking on walls at night in search of flies, attracted 
by light. 
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De J apanse vuurbuiksalamander, 
Cynops pyrrhogaster (3) 
Gedrag en verzorging in het aquarium 
INLEIDING 
Nadat SPARREBOOM (1982) een overzicht 
gaf van literatuurgegevens over Cynops 
pyrrhogaster en HAGEDOORN & KRIPS 
( 1984) de technische aspekten van de huis
vesting behandelden, zullen wij in dit arti
kel aandacht besteden aan het gedrag en de 
verzorging van volwassen vuurbuiksala
manders buiten de voortplantingsperiode. 
In bet vierde en laatste deel van deze door 
de Doelgroep Salamanders verzorgde arti
kelenreeks zullen de verscbillende facet
ten van de voortplanting aan de orde ko
men. Een algemene bandleiding voor de 
verzorging van salamanders wordt gege
ven door VAN LEEUWEN & ZUURMOND 
(1982). 

GEDRAG 
W anneer de salamanders geen speciale 
aktiviteiten vertonen, bangen ze tussen de 
waterplanten of houden ze zicb verscbolen 
in holletjes onder water of op bet landge
deelte. De nacht brengen ze door aan de 
oever of dicht bij het wateroppervlak rus
tend op de waterplanten. Een dichte be
planting of andere objekten die de dieren 
de mogelijkheid bieden dicbt bij het water
oppervlak te rusten,zijn daarom gewenst. 
Een opmerkelijk verschijnsel is de hou
ding van de kop tijdens deze nacbtrust. 
Deze wordt schuin omhoog hoven water 
gehouden, soms bevindt zicb ook een gro
ter of kleiner deel van de nek en rug hoven 
bet wateroppervlak. Overdag werd deze 
speciale licbaamsbouding door ons zelden 
gezien. Een mogelijke verklaring voor de 
houding van de kop zou kunnen·zijn, dat 
de salamander& 's nacbts tracbten adem te 

halen uit een luchdaag zo ver mogelijk 
verwijderd van bet wateroppervlak, waar 
tijdens de nacbt in een dicbtbeplant aqua
rium de koolzuurgasconcentratie in de 
Iucht immers lager en bet zuurstofgehalte 
iets boger is dan vlak hoven water. In deze 
houding hebben ze de ogen gewoon open 
en reageren nonnaal op bewegingen hoven 
water. Nachtelijke aktiviteit (voedselzoe
ken, baltsgedrag e.d.) komt overigens 
regelmatig voor. 
Bij sommigen van ons zijn de dieren ge
huisvest in een aquarium dat gedurende 
een deel van de dag zonlicbt ontvangt. 
Hier kon worden waargenomen dat de sa
lamanders onder water en op het land die 
plekken opzoeken waar de zon de bak in
schijnt, terwijl eerder verwacbt zou wor
den dat een salamander zicb hieraan juist 
zou onttrekken door een scbuilplaats op te 
zoeken. Het aquarium mag ecbter nooit in 
de voile zon staan, yanwege het gevaar 
van oververhitting tengevolge van een 
broeikaseffekt. Een uurtje ocbtend- of 
namiddagzon kan wat dit laatste betreft 
natuurlijk geen kwaad. 
In gevangenscbap kunnen de dieren bin
nen een bijzonder groot temperatuurge
bied zonder speciale problemen functione
ren, vanaf 4°C (kouder is het in onze 
aquaria niet geweest) tot, incidenteel, 
ruim 300C (gedurende de uitzonderlijk 
wanne weken van zomer 1983). Sommige 
gedragingen vereisen een bepaalde mini
mumtemperatuur: eierleggen zagen we 
slechts bij een temperatuur hoven ca. 
l5°C, paargedrag werd door ons aileen 
gezien als bet in het aquarium warmer was 
dan8°C. 
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De J apanse vuurbuiksalamander kan in ge
vangenschap een vrijwel geheel aquatiel 
Ieven leiden, het landgedeelte wordt dan 
niet of nauwelijks bezocht. Onder bepaal
de omstandigheden hebben de salaman
ders de neiging om het landgedeelte op te 
zoeken: bij hoge temperaturen, na alge
hele waterverversing of als bet water ver
vuild raakt. Opmerkelijk is het, dat dit 
gedrag dan door bijna aile bewoners van 
bet aquarium wordt vertoond. W anneer de 
dieren in de regel vrij warm worden ge
houden en ze de beschikking hebben over 
een groot landgedeelte, zijn ze veel meer 
op hetland aan te treffen. 

YO EDSEL 
Om de dieren in optimale conditie te 
houden is een goede en gevarieerde voe
ding van groot belang. Cynops pyrrho
gaster accepteert zowel levend als niet
levend voer. 
Als levend voer komen in aanmeoong: 
watervlooien (Daphnia, Cyclops e.a.), 
pekelkreeftjes (Anemia) , enchytreeen, tu
bifex, mugge- en andere in het water le
vende insektelarven, zoetwatergarnaaltjes 
(Mysis), waterpissebedden (Asellus), vlo
kreeftjes (Gammarus), regenwormen, 
spinnen, duizendpoten, pissebedden, 
(wasmot-)rupsen, meelwormen en hun 
poppen (bij voorkeur zachte), vliegen en 
hun maden, kleine krekels, naaktslakjes, 
gekraakte huisjesslakken, bullekopjes 
(Bombina, Limnodynastes, Xenopus), eie
ren van amfibieen (ook die van henzelf). 
Dieren die om verschillende redenen niet 

worden gegeten zijn: zoetwaterpoliepjes 
(Hydra), zwevende, witte muggelarven 
(Corethra) , trilhaarwormen (Planarii
dae), watertorretjes, waterwantsen, som
mige naaktslakken. Ze worden Of niet op
gemerkt Of ongenietbaar bevonden. 
Levend voeder wordt meestal gewoon in 
bet water of op bet land losgelaten. Indien 
een bepaalde prooi te weinig beweegt en 
daardoor niet door de salamanders zou 
worden opgemerkt, kan hij gevoederd 
worden op de wijze van niet-levend voer. 
Guppen worden door sommige exempla
ren wei en door andere weer niet gegeten. 
Meestal slagen ze er Diet in de visjes zelf
standig te vangen, maar moeten ze met de 
voederpincet worden aangereikt. Sommi
ge insektelarven zijn weliswaar geschikt 
als voedsel (b. v. larven van waterroofke
vers en libellen), maar zijn door hun forse 
kaken te gevaarlijk om levend te worden 
losgelaten in bet aquarium. Nadat ze ge
dood zijn (kokend water) kunnen ze met de 
pincet worden aangeboden. 
Niet-levend voer dat door Cynops pyr
rhogaster geaccepteerd wordt, is b.v rauw 
vlees (hart, tartaar, lever, fijngesnedcn 
kippemaag), gekookte of rauwe vis (b. v. 
wijting), garnalen, schildpaddendroog
voer, visvoedervlokken (b. v. Tetramin), 
gekookt ei. Dit voer kan zonodig met de 
voederpincet voor de kop van de salaman
der worden bewogen tot hij toehapt. 
W ordt het voer in de richting van het dier 
bewogen dan wekt dit dikwijls een vlucht
reaktie op; extra interesse kan juist worden 
opgewekt door bet voedsellangzaam weg 
te bewegen van de naderende salamander. 
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EETGEDRAG 
Bij bet voedselzoeken is duidelijk te mer
ken dat de dieren op bet zicht en de reuk 
afgaan; of ze ook (zoals vissen) op kleine 
waterbewegingen reageren is veel moei
lijker vast te stellen . Bewegende dingen 
veroorzaken afhankelijk van de afmeting 
een vluchtreaktie (grote vooiWerpen of 
dieren) of een voedselzoekged.rag. Een sa
lamander gaat in eerste instantie vrij snel 
op een bewegend objekt af, bet laatste 
stukje nadert hij voorzicbtiger, dan ruikt 
hij eerst korte oflangere tijd aan bet objekt 
en bapt vervolgens toe of verliest de be
langstelling indien bij bet als oneetbaar 
beschouwt. Hoe meer bet voedsel of wat 
daarvoor wordt aangezien beweegt, hoe 
minder tijd er aan besnuffelen wordt be
steed, meestaJ wordt dan vrijwel onmid
dellijk toegehapt en pas daama vastgesteld 
of de prooi al dan niet eetbaar is. In bet 
laatste geval wordt deze uitgespuwd. 

Smeltende ijsblokjes b. v. zijn in bet water 
voortdurend in beweging en worden dan 
ook gretig opgehapt, ondanks hun gebrek 
aan geur en voedingswaarde. 
Het gezichtsvermogen is kennelijk meer 
geschikt voor bet registreren van bewegin
gen dan voor bet verkrijgen van een over
zichtelijk beeld, want af en toe wordt een 
prooi gepakt die veel te groot is om door te 
slikken. Het dier is dan soms lange tijd 
bezig met pogingen dit toch te doen, voor
dat hij tenslotte zijn pogingen staakt en bet 
half ingeslikte objekt snel naar buiten 
werkt. Grote regenwormen kunnen soms 
nadat ze ingeslikt zijn weer naar buiten 
komen kruipen. 
Wanneer in bet aquarium voedsel wordt 
gebracht dat onder water een geur ver
spreidt, worden de salamanders onrustig 
en gaan ze op zoek. Betreft bet een beken
de geur van voedsel waarop ze verzot zijn, 
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dan kan in bepaalde gevallen onder de 
salamanders een ware 'hysterie' losbar
sten, waarbij ze wild in bet rond zwemrnen 
en happen naar elk bewegend voorwerp, 
eetbaar of niet. Ze bijten dan in allerlei 
levenloze voorwerpen die via het water in 
beweging zijn gebracht, de vingers van de 
verzorger, soortgenoten en, meestal bij 
toeval, bet eigenlijke voer. Poten en staar
ten van andere salamanders kunnen dan 
naar binnen verdwijnen, maar worden 
meestal na korte tijd weer onbeschadigd 
naar buiten gelaten. Op deze ogenblikken 
zijn de dieren zo 'enthousiast' , dat ze vaak 
geneigd zijn ook soorteri voedsel te eten 
die ze anders zouden versmaden. 
Indien de geur van bet aangeboden voer 
niet bet bovenstaande verschijnsel teweeg
brengt, gaan de dieren gewoon op de geur 
af totdat ze het voedsel gevonden hebben, 
al of niet geholpen door de bewegingen 
van bet voedsel zelf of van salamanders 

die bet reeds hebben opgespoord. Ook de 
eigen eieren worden kennelijk op de reuk 
gevonden, want in bet legseizoen zijn de 
dieren er regelrnatig op te betrappen dat ze 
snuffelend tussen de planten scharrelen en 
erin slagen de zorgvuldig verborgen eieren 

.. te verscbalken. 
Salamanders die allange tijd in gevangen
scbap Ieven, kunnen bij wijze van gecon
ditioneerde reflex voedselzoekgedrag 
gaan vertonen als gevolg van bepaalde 
vaste bandelingen van de verzorger die zij 
in verband brengen met bet verkrijgen van 
voedsel. 
Vrijzwemmende en kleine prooien worden 
onder water gevangen door een vacuiim
principe: de bek wordt snel geopend en de 
mondbodem naar beneden gedrukt, zodat 
de prooi met de daardoor ontstane, sterke 
waterstroming mee naar binnen wordt ge
sleurd. Het overtollige water wordt weer 
naar buiten geperst en de prooi doorge
slikt. Door de grote kracbt van de water
stroming schiet de salamander meestal ook 
een klein stukje naar voren. Grotere 
prooien worden met de kaken gegrepen en 
vastgebouden door de vele kleine, scherpe 
tandjes op de kaakranden en bet monddak. 
Kikkervisjes vormen een zeer geliefd 
voedsel, ze worden voorzichtig beslopen 
en via bet hierboven beschreven vacuiim
principe gevangen. 
Tijdens bet doorslikken worden soms de 
ogen een aantal keren kortstondig dicbtge
knepen en naar binnen getrokken, gelijk
tijdig wordt daarbij steeds de kop neer
waarts geknikt; waarschijnlijk spelen de 
ogen, net als bij kikkers en padden, een rol 
bij bet vasthouden en doorslikken van de 
prooi. Als een grote prooi op een ongun
stige plaats is vastgebeten en de pogingen 
tot doorslikken niet willen lukken, wordt 
bij Josgelaten en op een andere plek weer 
vastgepakt, totdat hij zich in een gunstiger 
positie bevindt en alsnog kan worden 
doorgeslikt. Een dier met een grote prooi 
in de bek is dikwijls gedwongen te vluch
ten om zich te onttrekken aan mededin
gers. Dit Ieidt soms tot verwoede achter-



volgingen. Wanneer twee dieren elk een 
uiteinde van dezelfde prooi vasthebben, 
kan het soms vri j lang duren voordat er een 
winnaar is of de prooi in tweeen gaat; met 
dit laatste kan de verzorger zonodig een 
handje helpen. 
De Japanse vuurbuiksalamander eet niet 
aileen onder water maar ook op hetland, 
hij gaat dan aileen af op bewegende 
prooien, die voor het toehappen beroken 
worden. Snelle prooien (vliegen, krekeis 
e.d.) kunnen daarom meestal aileen ge
vangt;n worden indien ze op een of andere 
wijze beperkt zijn in hun bewegingen, bij
voorbeeld doordat ze drijfnat zijn of voor 
het vervoederen enige tijd in de koelkast 
hebben doorgebracht. Kleine prooien wor
den op het land ook wei met de tong 'ge
schoten', dit lukt echter slechts als de af
stand tot de prooi niet groter dan enkeie 
millimeters is. 
Over de behoefte aan vitaminen en rnine
ralen bij salamanders is ons weinig be
kend. Het lijkt erop dat een voidoende 
gevarieerd voedselpakket extra toediening 
van vitaminen en mineralen overbodig 
maakt. Eventueel kan Camicon, Gistocal 
of een dergelijk preparaat verstrekt wor
den door bepoedering van het voedsei; het 
moet dan op het iandgedeeite of via de 
pincet hoven water aangereikt worden, 
omdat anders het water door het Iosgeiaten 

Een mannetje tijdens poeder te zeer vervuild zou raken. V oor 
het eten van een made. aile zekerheid kan kalk in de vorm van b. v. 

fijngemalen eischaal op hetland of in het 
water worden gestrooid; of de salamanders 
er ook werkelijk van eten (zoals hage
dissen) is ons niet bekend. Wij hebben het 
nooit gezien, maar de kalkbrokjes kunnen 
in ieder geval geen enkelkwaad. 
De hoeveelheid voedsel die een salaman
der nodig heeft om in goede conditie te 
blijven, is niet eenvoudig vast te stellen. 
De ene prooi kan een grotere voedings
waarde hebben dan de andere, door ver
schillen in eiwit-, vet-, watergehalte en 
dergelijke. Bij een iage temperatuur is 
door het verminderde energieverbruik ook 
een kleinere hoeveelheid voedsel nodig. 
Gezien hun grote eetlust moeten we ervoor 
waken dat de dieren niet te vet worden, 
niet aileen door het verrnijden van over
dadige voedering, maar ook door het ver
schaffen van voldoende mogelijkheden tot 
lichaamsbeweging bij het najagen van ias
tig te vangen prooien. Dit iaatste houdt de 
dieren ook wat alerter. Somrnige voeder
dieren, zoals guppen, worden aanvanke
lijk wei nagejaagd maar bij uitblijvend 
succes verder genegeerd en nog siechts 
verschalkt indien ze toevaliigerwijze zeer 
dicht bij de bek van een salamander terecht 
komen. Goed gevuide dieren verliezen 
tijdens een vastenperiode nauwelijks aan 
gewicht, er zijn echter ook wei sianke 
exemplaren die niet blijvend dikker wor
den, hoeveel ze ook eten. Het kan beslist 
geen kwaad de salamanders af en toe enige 
weken te Iaten vasten. Wanneer de dieren 
's winters koud gehuisvest zijn, is het beter 
ze gedurende die periode zeer weinig 
voedsel aan te bieden, de opgesiagen vet
reserves leveren dan voidoende energie. 
De buikkleur van het voiwassen dier wordt 
o.i. in belangrijke mate bepaald door de 
sarnenstelling van het voedsei in het iar
vestadium. Het door WOLTERSTORFF 

(1927) beschreven verbieken van de buik
kleur bij volwassen Cynops pyrrhogaster 
door het ontbreken van Daphnia in het 
dieet, hebben wij bij onze dieren niet 
overtuigend kunnen vaststellen. Het toe
voegen van een voor vogels bedoeid 
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kunsbnatig caroteenpreparaat (Intensief, 
met als werkzame stof canthaxantine) aan 
bet voedsel, beeft geen duidelijke invloed 
op de kleur van de buiktekening. Het is tot 
op beden Diet gelukt bij nakweekdieren de 
kannijnrode buiktekening te bewerkstelli
gen, die sommige -maar lang Diet aile- in 
bet wild gevangen exemplaren bezitten. 
Een veel beersend misverstand is de ge
dacbte dat aile roodgekleurde voederdie
ren bet ontstaan van een rode buiktekening 
zouden bevorderen. De rode kleur van 
Daphnia, maar ook van rode muggelar
ven, tubifex, regenwonnen enz., wordt 
veroorzaakt door de bloedkleurstof bemo
globine, een stof die op de kleur van sala
manders geen enkele invloed beeft. De 
scbaal van kreeftacbtigen, zoals Daphnia, 
is op zichzelf vrijwel kleurloos maar kan 
wei stoffen ( carotenoiden) bevatten die de 
buikkleur beinvloeden. 

GEZONDHEID 
Bij een doelmatige verzorging is de kans 
zeer gering dat Cynops PY"hogaster in 
gevangenscbap ziek wordt. Een gezonde 
salamander vervelt op gezette tijden. 
Daartoe wordt de neus gescbuurd aan een 
ruw voorwerp om een begin te maken en 
vandaaruit bet vel naar acbteren toe bin
nenste · buiten gestroopt. W anneer bet be
gin van de vervelling wat moeizaam tot 
stand wil komen, kunnen de dieren zicb in 
vreemde, ongezond aandoende, boudin-

gen kronkelen of zeer wild door bet water 
schieten. Als bet begin eenmaal gemaakt 
is, trekt bet dier met de bek de rest van de 
vervelling los; soms wordt deze opgege
ten, andere keren wordt hij als een transpa
rante 'geestverschijning' in bet water 
acbtergelaten. Het komt ook wei voor dat 
andere salamanders stukken vervelling 
belpen afscbeuren om ze op te eten. Ge
zonde salamanders vervellen zonder moei
te en de vervelling komt er gebeel gaaf of 
in grote stukken vanaf. lndien de vervel
ling zeer moeizaam verloopt of de vervel
lingen elkaar zeer snel opvolgenJs de buid 
op de een of andere wijze geirriteerd door 
ziekte of door vervuiling van de omge
ving. Een algebele waterverversing met 
leidingwater wordt dikwijls gevolgd door 
bet vervellen van de salamanders, wellicht 
als reaktie op bet chloor dat hieraan is 
toegevoegd. Bij vervellingsproblemen wil 
bet wei eens helpen de dieren enige tijd in 
vers, stromend water te zetten. 
Soms is een salamander aan te treffen ban
gend in een merkwaardige, starre li
cbaamsbouding, die minutenlang kan aan
bouden en waarbij bet dier Diet of nauwe
lijks reageert op prikkels uit de omgeving. 
De ogen zijn daarbij dichtgeknepen en 
naar binnen getrokken, de kop naar be
neden gedrukt en de voorpoten gebogen 
tegen bet licbaam aangeperst met de ge
kromde polsen naast de kop. Wij denken 
dat hierbij de buid op bepaalde plaatsen 
onder spanning wordt gezet om zodoende 
de vervelling te vergemakkelijken, want 
een aantal keren zagen we de dieren korte 
tijd later vervellen. Bij verwonding kun
nen de bescbadigde delen soms worden 
aangetast door waterschimmels (Sapro
legnia). Verwonde dieren kunnen bet 
beste apart worden gezet in een relatief 
droge omgeving, terwijl de bescbadigde 
plaatsen tweemaal daags worden aange
stipt met Betadinejodium. Ook is bet mo
gelijk om in een apart quarantainebakje 
keukenzout aan bet zwemwater toe te voe
gen om schimmelgroei te remmen. Een 
boeveelheid zout van 1 gram per liter is 
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bruikbaar, bij hoeveelheden groter dan 
ca. 6 gram ·per liter bestaat er grote kans 
dat het dier in het water aan uitdroging ten 
onder gaat. Soms werd gezien dat bepaal
de exemplaren, vooral na het voeren of 
andere opwinding, zich in de tenen hapten 
of zich met de achterpoot aan de kop of 
nekklier krabden, gevolgd door een druk 
wegzwemmen. Of dit gedrag verband 
houdt met de vervelling of een of ander 
ziekteverschijnsel is nog niet duidelijk. 
Andere ziektebeelden kunnen zeer inci
denteel voorkomen: plotselinge vennage
ring, opzwelling van het hele lichaam en 
de ledematen, huidbeschadiging door 
zweren, 'Molchpest'. De oorzaak is 
meestal niet bekend, het gevolg is in de 
meeste gevallen de dood van de aangetaste 
salamander. Met deze ziekten hebben wij 
zelf onvoldoende ervaring en ontbreekt het 
ons aan voldoende kennis om er hier 
dieper op te kunnen ingaan. 

THE JAPANESE COMMON NEWT, CYNOPS 
PYRRHOGASTER (3) BEHAVIOR AND CARE IN 
THE AQUARIUM 
This article deals with care and behavior of C. 
pyrrhogaster outside the breeding season. Part four 
of this series will deal with the aspects of breeding 
and breeding behavior. C. pyrrhogaster, when not 
showing special activities, passes a great deal of time 
hanging in waterplants or other objects near the wa
terlevel. At night a special resting position can be 
observed. The head is thereby pointing obliquely 
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above the water. If given the possibility the newts 
will bask in sunlight entering the aquarium. C. pyr
rhogaster can function normally within a large tem
perature range (4-300C) and can be kept almost en
tirely aquatic. Under certain conditions the animals 
can temporarily become more terrestrial. 
A large variety of living and non-living food is ac
cepted by this species. An enumeration of accepted 
food is given. Some preys are not eaten, presumably 
because they are either scorned or not observed. A 
detailed description is given of feeding behavior. 
Scent and sight are important in localizing food. 
Some smells .can elicit a kind of 'mass hysteria' 
amongst the newts, whereby the animals wildy bite in 
any moving object. Care must be taken not to over
feed, for C. pyrrhogaster has a great appetite. A 
period of fasting is recommandable, especially in the 
cold season. 
Problems in sloughing can sometimes point to 
disease. Normal sloughing related behavior is given 
in details. Newt diseases often cause death and there 
remains a lot to be discovered about their treatment 
and ethiology. 
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In elke goede aquariumhandel kunt u een algenmagneet kopen. Hij bestaat uit twee 
magneten, waarvan de ene bedekt is met vilt en de andere met een soort ruwe spons. 
Behalve voor het verwijderen van algen van ruiten in aquaria en paludaria, kunt u hem 
ook gebruiken voor het verwijderen van condenswater op terrariumruiten. Het voordeel 
is dat u sneller klaar bent en de dieren niet of minder stoort dan wanneer u de ruiten met 
een doekje aan de binnenzijde van het terrarium probeert schoon te maken. De nadelen 
zijn datu moet oppassen voor zand tussen de magneten en het glas (gevolg: krassen!) en 
u moet waarschijnlijk de ruiten wat meer 'echt' schoonmaken. De algenmagneten 
trekken namelijk wei eens strepen. Het is raadzaam een zo groot mogelijke algen
magneet aan te schaffen en voor grotere bakken zelfs verschillende. Een condensvrije 
voorruit verhoogt uw kijkplezier. 
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Een simpele, volautomatische lic.htdimmer, 
aanvulling 

INLEIDING 
Enige tijd geleden gaf ik een beschrijving 
van een simpele, volautomatische licht
dimmer, die onder invloed van bet natuur
lijke daglicht de terrariumverlichting lang
zaam aan- en uitschakelt (HARMSEN, 
1983). Er ontstaat dan automatisch een 
daglengtecyclus zoals die op onze breedte
graad (50~.B.) heerst. Uit sommige 
reakties bleek, dat er belioefte bestond aan 
een mogelijkheid om· de daglengtecyclus 
anders te kunnen kiezen. Ook kan het een 
bezwaar zijn dat de verlichting door de 
oorspronkelijke schakeling 's winters al 
vroeg wordt uitgeschakeld. 

AANVULLING 
Met de aanvulling zoals in bijgaand 
schema aangegeven, is bet mogelijk om de 
verlichting op elk gewenst moment, b. v. 
met een schakelklok, door de automati
sche dimmer langzaam aan- en uit te Iaten 
schakelen met een vooraf ingestelde snel
heid. Hiertoe sluiten we een klein nacht
lampje, zoals ze voor de kinderkamer te 
koop zijn, aan op een schakelklok. Nu 
maken we de lichtgevoelige weerstand 
(LDR) met de gevoelige kant vast op het 

oplichtende gedeelte van het nachtlampje. 
Door deze optische koppeling staat op de 
LDR dus geen hoge spanning. De LOR's 
van de oorspronkelijke dimmer-schake
ling worden nu tegenover de lichtgevende 
diodes (leds) van de aanvullingsschake
ling geplaatst, zodat wederom een op
tische koppeling ontstaat. Door de instel
ling van de schakclklok kunnen we nu zelf 
bepalen wanneer het Iicht aan- en uitgaat. 

WERKING 
W anneer bet nachtlampje wordt aange
schakeld, zal op punt AI o.i.v. Cl de 
spanning langzaam stijgen. Als de span
ning op A 1 hoven de met P 1 ingestelde 
waarde stijgt, zal aan uitgang U 1 15 volt 
komen te staan. Hierdoor wordt C2 via R2 
en P2 langzaam opgeladen, waardoor de 
spanning op punt A2 langzaam stijgt. 
Hierdoor zal de uitgangsspanning op punt 
U2 evenredig stijgen en zullen de leds 
feller gaan branden (instelbaar met P3). 
De LOR's van de oorspronkelijke dimmer 
ontvangen nu geleidelijk aan meer Iicht, 
zodat de terrariumverlichting langzamer
hand feller gaat branden. 

:; ~~ "" :; .... I""'" 
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Schema van de voe
ding. 

Aansluitschema 
LM324. De aan
sluitingen 8- 10 en 
12-14 worden nie t 
gebruikt. 

Aansluitingen p..A 
7815. 
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Wanneer het nachtlampje wordt uitge
schakeld, zal Cl zich via R2 en Rl Iang
zaam ontladen. Hierdoor daalt de span
ning op punt A l onder de ingestelde waar
de en zal de spanning op punt U I ongeveer 
0 volt worden. Condensator C2 ontlaadt 
zich nu langzaam, de leds gaan minder fel 
branden en de dimmer dooft geleidelijk de 
verlichting. 

3 4 5 6 7 
LH324 

De snelheid waarmee de Ieds Iangzaam 
aan- en uitgaan is athankelijk van de waar
den van P2 en C2. Met de hier aangegeven 
waarden is een schemertijd van ongeveer 
15 minuten haalbaar. Wanneereen Iangere 
tijd gewenst is, kan voor C2 een waarde 
gekozen worden tot ± 4700 ~J-F, dan is al 
bijna een uur mogelijk. Voor de opamps is 
een LM 324 IC gekozen daar het vrij goed
koop is en slechts een voedingsaansluiting 
heeft, wat het monteren vergemakkelijkt. 
In het IC blijven dus twee opamps onge
bruikt. De weerstanden R2, R3 en R4 
dienen ter beveiliging van respectievelijk 
de LDR, P2 en de Ieds met P3. 

UIT 
3 

+ 15V = 

~ 
(4 IC 1 

~ 
ONDERDELENUJST 
Weerstanden: Rl,2,3 = !OK, R4 = 680 ohm (aile 
1/4 W); Elco's: Cl = 100 p..F 25V, C2 = 1000 (of 
meer) p..F 25V, C3 = 470 p..F 35V , C4 = I p..F 25V 
(tantaal); Potentiometers (lin.): PI = IOK, P2 = IM 
(of meer); IC's: liz LM324 (4x opamp), p..A 78 15 
(spanningsstabilisator); Transforrnator 220/15-20 V 
IOOmA; Bruggelijkrichter B25CIOOO; Leds; LDR. 

SUPPLEMENT TO LIGHT DIMMING DEVICE 
A description is given of a supplementary device to 
make the simple automatic light, dimmer of 
HARMSEN ( 1983) independent of natural daylight. 
A time-switch switches a small lamp which activates 
the device optically. Then the lcds will glow on little 
by little , s imulating the upcoming daylight for the 
original device, which in tum will switch the 
terrarium lighting gradually. When the small lamp is 
switched off the proeess is reversed. 
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BOEKBESPREKING 

LEXIKON DER TERRARISTIK 
OBST, F.J ., K. RICIITER & U. JACOB, 1984 

Met deze omvangrijke, rijk geillustreerde 
encyclopedie willen de auteurs aan een 
breed publiek de mogelijkheid bieden om 
op een gemakkelijke manier informatie te 
verkri jgen over ailes wat maar enigszins te 
maken heeft met de terrariumkunde. Naast 
de schrijvers werkten o.a. W. Engelmann, 
K. Eulenberger en H. Kohler mee bij de 
totstandkoming van dit naslagwerk, zodat 
het mogelijk was elk onderwerp door een 
deskundige op het betreffende gebied te 
Iaten behandelen. 
Behaive de reptielen en amfibieen zijn ook 
trefwoorden over b. v. oecologie, zoogeo
grafie, ethologie, terrariumtechniek, 
terrariumplanten, voederdieren en ziekten 
aan te treffen. Daarnaast onderwerpen be
treffende morfologie, taxonomie, fysiolo
gie, erfelij~eidsleer. Ook is een aantal 
belangrijke personen uit de herpetologie 
niet onvermeld gebleven. 
De verschillende soorten amfibieen en 
reptielen zijn niet ais aparte trefwoorden 
opgenomen, maar zijn te vinden onder het 
betreffende geslacht. In het kader van een 
dergelijk boekwerk is het natuurlijk niet 
mogelijk aile soorten te vermelden, wei is 
gestreefd naar volledigheid waar het be
treft de hogere taxonomische eenheden 
(inclusief aile geslachten). Wat betreft de 
naamgeving hebben de auteurs ervoor ge
kozen niet aile 'modeme revisies ' na te 
volgen. Een groot aantai van de belang
rijkste synoniemen is tevens ais trefwoord 
opgenomen met een verwijzing naar de 
geldige naam. 
Bij de soorten wordt in vee! gevailen 
aileen maar informatie gegeven over de 
verspreiding, soms worden nog enige bij
zonderheden over het uiterlijk gegeven en 
zo mogelijk de triviaie naam. Onder het 
genus worden meer gegevens verstrekt 
over de systematische positie, biotoop, 

levenswijze, voortplanting e.d. Ook wordt 
meestal nog enige aandacht besteed aan de 
verzorging in het terrarium. Er is steeds 
een verwijzing naar de betreffende familie 
en daar weer naar hogere taxa enzovoorts . 
Over het aigemeen is het noodzakelijk om 
flink gebruik te maken van de verwij
zingen, dat is de beste manier om de moge
lijkheden van een dergelijk naslagwerk 
optimaal te benutten. 
De verschillende onderwerpen worden 
kemachtig, begrijpelijk en adequaat be
schreven en zijn in vee! gevailen .ruim 
voorzien van verwijzingen naar andere 
trefwoorden . Door het zeer grote aantal 
toegangswoorden kost het meestal weinig 
moeite snel bij de gewenste informatie te 
geraken. De zeer vele goede illustraties 
vormen vaak een aanvulling op de tekst en 
dragen ertoe bij van dit boekwerk een aan
trekkelijk geheel te maken. 
Voor een uitgave in deze prijsklasse had 
een betere kwaliteit papier meer op zijn 
plaats geweest, de kleurenfoto's zouden 
dan ongetwijfeld meer tot hun recht zijn 
gekomen. In een encyclopedie is het niet 
gebruikelijk dat er literatuur referenties 
worden gegeven, ook in het onderhavige 
boek wordt helaas geen enkele verwijzing 
naar de gebruikte literatuur gegeven. 
Soms is dit duidelijk ais een gernis te 
voelen. Dit neemt echter niet weg dat dit 
mooi verzorgde naslagwerk, ondanks de 
behoorlijk hoge prijs, zonder meer thuis
hoort op de boekenplank van elke recht
geaarde terrariumhouder die snel en ge
makkelijk ai!erlei zaken wil kunnen op
zoeken over een zeer groot aantai onder
werpen uit de terrariumkunde in de ruim
ste zin des woords. Niet aileen ais naslag
werk voor basisinformatie, maar ook om 
gewoon af en toe eens wat door te bladeren 
is deze uitgave een aanwinst voor de Jief
hebber van reptielen en arnfibieen. 

Frits van Leeuwen 


