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De levenswijze van brilkaaimans (Caiman 
crocodilus) in het noorden van Suriname 

0 

INLEIDING 
Kaaimans behoren tot de Alligatoridae, 
een familie van de krokodillen. Hun 
verspreidingsgebied bes1aat Midden- en 
Zuid-Amerika waar zij door ongeveer vijf 
soorten vertegenwoordigd worden. Omdat 
de huid van de meeste soorten moei1ijker 
tot kwaliteits1eer te verwerken is dan de 
huid van de echte krokodiUen, (familie 
Crocody1idae) waren zij enige tiental1en 
jaren terug nog vrij ta1rijk in het grootste 
dee1 van hun verspreidingsgebied. Toen 
de echte krokodillen echter zeldzaam 
begonnen te worden, verlegden de jagers 
en 1eerhande1aren hun aandacht naar de 
kaaimans (RIVERO BLANCO, 1974). 
Verbeterde 1eerlooiprocessen maakten de 
huid van de brilkaaiman ook aantrekke-
1ijk. Aileen a1 in Brazilie werden tussen 
1950 en 1965 ongevccr 8 miljoen kaai
mans gedood (MEDEM, 1971 ). Het gevolg 
is dat de eens zo talrijke brilkaaiman in 
veel Midden- en Zuidamerikaanse Ianden 
zeldzaam is geworden. Suriname vormt 
hierop een gunstige uitzondering. 
Commerciele jacht kwam hier tot voor 
kort niet voor en ook nu nog kan men in 
bijna elke poe1, s1oot of rivier in de kust
v1akte brilkaaimans vinden. Toch is hun 
voortbestaan niet helemaal onbedreigd. In 
1978 en 1979 startte ·iemand, onder het 

mom van een kaaimanfarm, met het af
slachten van kaaimans in de Coesewijne 
rivier (midden Suriname). Volgens op
gave van Lands Bosbeheer zouden hier 
toen tussen 1500 en 2000 exemplaren ge
dood zijn. Gelukkig wist een perscam
pagne vim STINASU (Stichting Natuur
behoud Suriname) ·deze slachting bijtijds 
te stoppen. In 1981 heeft Rob G1astra de 
schade gelnventariseerd en hij kwam tot de 
conclusie dat de populatie goed in staat 
geacht zou moeten worden om zich te her
stellen (GLASTRA 1981 , 1983). Maar nog 
steeds is de brilkaaiman voge1vrij. Om 
herhaling van een derge1ijke s1achting te 
voorkomen heeft de Surinaamse overheid 
bes1oten om de brilkaaiman in de nieuwe 
jachtverordening op te nemen. Het b1eek 
echter dat er te weining over de levens
wijze van deze soort bekend is, om op 
verantwoorde wijze een gesloten jachtsei
zoen en/of een vangquotum vast te stellen. 
Wij hebben daarom vanaf september 1982 
t/m oktober 1983 een onderzoek gedaan 
aan de oeco1ogie van de brilkaaiman in het 
Coesewijne gebied. Daamaast zijn ook 
gegevens verzameld in de Maratakka 
(west Suriname), de Cassewinica kreek 
(oost Suriname) en twee poe1en ten zuiden 
van Paramaribo (midden Suriname). 
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Allantlsche Oceaan 
de nv1er, waarin geen waterplanien 
voorkomen, is de kreek geheel begroeid 
met waterlelies. De oevers van de 
Coesewijne zijn, binnen het studiegebied, 
begroeid met moerasbos. Zo bier en daar 
bevindt zich een kleischol met hoger 
opgaand bos. 

Gur•n• De Surinaamse kustvlakte kent vier sei
zoenen: de grote regentijd van mei t/m 
augustus, de grote droge tijd van septem
ber t/m november, de kleine regentijd in 
december en januari en de kleine droge tijd. 
van februari t/m april. Van de twee laatst
genoemde seizoenen is vaak niet veel te 
merken, maar het verschil tussen de 'grote 

GEBIED seizoenen' is meestal aanzienlijk; terwijl 
Alle onderzochte wateren bevinden zich in in de grote droge tijd veel kreken droog 
de kustvlakte. Dit is een afwisselend ge- komen te staan, overstromen honderden 
hied met mangrove en brakwatermoeras- vierkante kilometers moeras en moerasbos 
sen aan de kust en zoetwatermoerassen en tijdens de grote regentijd. Deze jaarlijkse 
moerasbossen verder landinwaarts. Op de cyclus is van veel belang voor de kaai
hogergelegen zand- en schelpritsen en mans. 
kleischollen komt bos voor dat niet of 
zelden onder water komt te staan en dat METHODEN 
overeenkomst vertoont met het oerwoud in 
bet buitenland. Een zone van savannes 
scheidt de kustvlakte van het eigenlijke 
binnenland. 
Het voomaamste studiegebied besloeg een 
stuk van I 0 km Coesewijne rivier en 2 km 
van haar grootste zijkreek, de Zeekoe 
kreek. De Zeekoe kreek ontwatert een 
enorm moerasgebied. In tegenstelling tot 

De meeste gegevens zijn verkregen door 
bet vangen, merken en terugvangen van 
kaaimans. De dieren werden gevangen 
met een metalen Ius of met de hand. Knip
pen in de schubben van de staartkam 
leverden duidelijke merken op. In totaal 
werden 477 kaaimans gemerkt, varierend 
in Iengle van 22,7 em tot 210 em, 107 
kaaimans werden meer dan een keer ge
vangen. Verder werden zo nu en dan aan
tallen kaaimans in bepaalde rivierge
deelten geteld. AI deze aktiviteiten hadden 
's nachts plaats, omdat kaaimans dan ak
tief zijn en gemakkelijk te zien zijn aan de 
rood oplichtende ogen in het lamplicht. 
Een aantal kaaimans werd van zenders 
voorzien, zodat ze met een ontvanger ge
volgd konden worden. 

fm bos op kleischollen 
D moerasbas 

In de grote regentijd hebben we intensief 
naar nesten gezocht. De ontoegankelijk
heid van het terrein bemoeilijkte dat aan
zienlijk. De paar gevonden nesten werden 
geopend en de eieren geteld, waarna de 
nesten weer zorgvuldig werden dicht
gemaakt. 
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DE JAARCYCLUS VAN DE 
BRILKAAIMAN 
Alhoewel brilkaaimans overal in de 
Coesewijne rivier t~ vinden zijn, bestaat er 
toch een groot verschil in het aantal tussen 
verschillende plaatsen. Bovenstrooms van 
Zeekoe kreek is het aantal het laagst, max. 
15 per krn rivier. Benedenstrooms neemt 
het aantal vrij plotseling toe tot max. 26 
kaaimans per krn rivier, maar de grootste 
aantallen worden in de Zeekoe kreek ge
vonden, max. 80 per krn k.reek. Het is niet 

precies bekend waar deze verschillen aan 
toe te schrijven zijn. Het benedenstroomse 
gedeelte grenst meer aan moerassen dan 
het bovenstroomse gedeelte. Aangezien 
brilkaaimans vooral in moerassen nestelen 
(hierover later), zou dat een belangrijke 
factor kunnen zijn. De grote voorliefde 
voor Zeekoe kreek heeft zowel te maken 
met een geschikte biotoop, met ondiep 
water en veel schuilplaatsen tussen de 
vegetatie, als met het feit dat dit een 
belangrijk nestelgebied is. Men vindt hier 
dan ook relatief vee! jonge dieren. 
De aantallen in de rivier, maar nog sterker 
in de kreek, schommelen enorm. In de 
grote regentijd zitten de kaaimans ver
spreid in de ondergelopen moerassen en 
bossen. Men vindt er dan meestal niet 
meer dan 2 per krn rivier. De grote regen
tijd is tevens het voortplantingsseizoen, 
niet aileen voor de kaaimans, maar ook 
voor vele andere waterorganismen, o.a. 
vissen. A Is het water zich aan het eind van 
de regentijd terugtrekt, ontstaat er een 
enorme concentratie aan vis in de hoofd
rivier en de grootste zijkreken. In deze 
periode is de aktiviteit van de kaaimans het 
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groorst en kan men 's naehts de grootste 
aantallen tellen. Zelfs overdag zijn dan 
kaaimans ziehtbaar op ondiepe modder
banken en bij de monding van zijkreken. 
Naarmate de droge rijd vordert, neemt de 
hoeveelheid vis eehter af, door het toedoen 
van kaaimans, reigers, otters en andere 
dieren, maar ook door 'sportvissers', die 
dan met drijfnetten bezig gaan om hun 
diepvriezer voor het komende jaar weer 
gevuld te krijgen. De kaaimans zijn in 
deze periode en ook gedurende de 'korte 
seizoenen ' minder aktief. 
Tijdens de grote droge tijd zakt het water 
in de Zeekoe kreek zover (tor 20 a 70 em), 
dat de grotere kaairnans (boven 90 em) 
gedwongen worden diepere plaatsen te 
zoeken of de kreek te verlaten. Het aantal 
exemplaren in de kreek neemt dan ook 

duidelijk af; het aantal in de rivier neemt 
iets toe. Zodra het water in de regentijd 
begint te stijgen, zwemmen soms grote 
aantallen tegelijk de kreek in, zodat er 
voor vernauwingen in de kreek 'opstop
pingen' ontstaan. Wanneer het regenen 
blijft aanhouden, treedt het water uitein
delijk buiten de oevers van kreek en rivier 
en verspreiden de kaaimans zich opnieuw. 
Dan begint de nestelperiode. 

VOORTPLANTING 
De eerste voortplantingsaktiviteiten heb
ben waarsehijnlijk al eind januari plaats, 
wanneer men groepjes van drie tot zes 
volwassen exemplaren bij elkaar kan zien. 
Dit komt anders zelden voor. 
Aan het begin van de regentijd Iaten de 
kaaimans hun roep vaker horen en in mei/ 
juni beginnnen ze (waarschijnlijk de 
vrouwtjes) met de nestbouw. Aile gevon
den nesten waren op kleine, met struiken 
begroeide verhogingen in het moeras ge
maakt, meestallangs een kreek. De eieren 
waren in de bovenste laag grond begraven 
en daaroverheen was een kleine hoop (20 a 
30 em) dorre bladeren opgeworpen. In alle 
gevallen was deze nesthoop al helemaal 
doorworteld. Het grootste voordeel van 
het nestelen op dergelijke verhogingen in 
het moeras is waarsehijnlijk, dat op het 
land levende eierrovers moeilijk bij het 
nest kunnen komen vanwege het ornrin
gende water. 
Vele auteurs vermelden dat brilkaaimans 
hun nest bewaken (o.a. ALVAREZ DEL 

TORO, 1969, 1974; STATON & DIXON, 

1977). Hiervan hebben wij niets kunnen 
merken . Volgens STATON & DIXON (1977) 
en CRAWSHAW & SCHALLER ( 1980) zou te
veel verstoring de ·nestbewaking kunnen 
verminderen. Dit zou ook hier het geval 
kunnen zijn. Wei is het waarschijnlijk dat 
een van de ouders helpt bij het uitkomen 
van de jongen door het nest te openen. De 
zwakke jongen zijn daartoe waarschijnlijk 
niet zeJf in Staat vanwege het doorworteJde 
nestmateriaal. Bij bet enige nest waarvan 
we de hele ontwikkeling enigszins hebben 
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gevolgd, hadden de jongen het. nest niet 
aan de bovenkant verlaten, maar via een 
schuin naar beneden, naar het water 
lopende weg. 
De eerste maanden blijven de jongen dicht 
bij elkaar en houden contact door te roe
pen. Zeker negen van de elf groepjes 
jongen, die we in 1982 en 1983 geob
serveerd hebben, werden door de moeder 
vergezeld. A Is de jongen door een roofdier 
worden aangevalltm, Iaten ze een angst
roep horen, waarop de moeder waar
schijnJijk reageert met het verdedigen van 
de jongen. Er bestaan weinig ~chte 

waarnemingen hieromtrent, omdat 
mensen meestal niet worden aangevallen. 
Een uitzondering wordt door GORZULA 

( 1978) vermeld. Toen hij een kaaiman 
ving, werd de roep van deze beantwoord 
door vele andere kaaimans in de buurt, die 
tegelijkertijd naderbij kwamen zwemmen. 
Een vrouwtje van 128 em lengte viel aan 
en joeg de onderzoeker het water uit. In 
sommige door ons waargenomen gevallen 
reageerde het vrouwtje wei op het geroep 
van de jongen, niet met aanvallen, maar 
met roepen en naderbij zwemmen en soms 
ook door met de staart op het water te 
slaan. De jongen blijven in ieder geval bij 
elkaar en meestal ook bij de moeder tot de 
grote regentijd begint. Vaak raken ze in 
deze tijd enigszins verspreid in het 
moeras. Als het water weer zakt keert 

gemiddeld 68% terug naar de oude plek. 
Veel van de niet teruggekeerde jongen zijn 
waarschijnJijk, toen het water terugtrok, 
door de gesteldheid van het terrein ge
dwongen om op een andere plaats het 
moeras te verlaten en zijn in sommige ge
vallen vele kilometers van hun broertjes en 
zusjes terecht gekomen. Vaak sluiten ze 
zich dan aan bij groepen pasgeboren jon
gen die ze tegenkomen. 

CONCLUSIES 
Uit de vele gegevens bleek het mogelijk 
ook een aantal belangrijke populatiepara
meters te berekenen, zoals geboortencijfer 
en sterftecijfer. Tegen aile verwachtingen 
in bleek het sterftecijfer voor jonge dieren 
niet hoger te zijn dan voor oudere dieren. 
Dit in tegenstelling tot gegevens voor bril
kaaimanpopulaties in Venezuela (STATON 
& DIXON, 1975; GORZULA, 1978). Dit kan 
aangeven dat de Coesewijne populatie 
momenteel minder exemplaren telt dan er 
kunnen Ieven (door de slachting in 1978/ 
79), maar dat de populatie zich aan het 
herstellen is. 
Op grond van de ak:tiviteit en de voort
plantingsperiode moeten in ieder geval de 
grote droge tijd (kaaimans zijn dan talrijk 
in de rivier en zijn zeer gemakkelijk te 
schieten) en de grote regentijd (nesteltijd) 
voor de jacht gesloten worden. Ook moet 
het aantal exemplaren dat geschoten mag 
worden zeer beperkt worden gehouden, 
omdat de voortplantings-snelheid van de 
kaaimans vrij klein is. 
Behoud van kaaimans, of meer in het al
gemeen van krokodillen, is niet aileen in 
het belang van natuurliefhebbers . Hoe 
tegenstrijdig dat ook moge klinken, de vis
stand gedijt goed in de aanwezigheid van 
een goede populatie krokodillen. Kroko
dillen elimineren zwakke vissen en een 
teveel aan roofvissen. In sommige geval
len kunnen zij het water ook met voedings
stoffen verrijken (FriTKAU, 1970, 1973). 
Uitroeiing van krokodillen en kaaimans 
heeft in de Amazone en de Coesewijne 
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rivier al geleid tot een duidelijke acbter
uitgang van de visstand (zie resp. ATI
KAU, 1970 en GLASTRA, 1983). In 
zuidelijk Afrika beeft bet zelfs geleid tot 
toename van malaria (LOMBARDI, 1981). 
VeiWijdering van elke scbakel uit een eco
systeem beeft gevolgen, maar als die 
scbakel als een van de weinige aan de top 
van de voedselpyramide ~taat, zoals bier 
het geval is, dan zijn die gevolgen zeer 
emstig. Bescberming van kaaimans en an
dere krokodillen is dan ook geen luxe maar 
een noodzaak. 
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SOME NOTES ON THE ECOLOGY OF CAIMAN 
CROCOD/LUS IN NORTHERN SURINAM 
A slaugther of 1500 to 2000 Caiman crocodilus, 
which resulted in reduction of fish numbers, initiated 
research into the ecology of this species in the 
Coesewijne area. The population is recovering, 
showing low juvenile mortality. 
The life strategy of C. crocodilus and most other 
aquatic organisms in this area is particulary based on 
water levels. Most species, including most fishes, 
breed during the long rainy season. So, at the start of 
the long diy season food is abundant, resulting in a 
high activity of the caimans. As food becomes 
scarcer at the end of the dry season, caiman activity 
decreases. With rising water levels, during the short 
rainy season, but especially during the long rainy 

season, the swamps and swamp forests become 
flooded. The caimans disperse, which results in 
increased movement, compared . to their rather 
sedentary life in the diy season. The long rainy 
season is the nesting period for the caimans. Nests are 
constructed on small elevatio~s in the inundated 
swamps. The eggs are slightly buried, but also 
covered by a small pile of diy leaves. The young 
hatch at the beginning of the long dry season. They 
stay together for one to two years, usually accom
panied by an adult (probably the mother). 
Some measures that must be taken in order to protect 
C. crocodilus in Surinam are indicated. The im
portance of crocodilians in tropic freshwater eco
systems is stressed. 
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Gedrag en voortplanting van de 
wrattensalamanders P aramesotriton 
hongkongensis en P. chinensis (IT) 

INLEIDING 
Dit is het tweede artikel in een serie van 
drie bijdragen tot de kennis van de biologie 
van de Chinese salamandersoorteo Para
mesotriton hongkongensis en P. 
chinensis. In het eerste stuk (SPARRE
BOOM, 1984) heb ik een algemeen over
zicht gegeven van de literatuur en een be
schrijving van de omstandigheden waar
onder ik de salamanders observeer. In de 
volgende bladzijden geef ik een omschrij
ving van bepaalde gedragingen die te be
grijpen zijn onder de noemer agressie en 
enkele gedachten daarover. Hierbij ge
bruik ik een aantal termen in de volgende 
betekenis: Van agressie of aanval is sprake 
wanneer een salamander een andere bijt of 
probeert te bijten. Indien de aangevallen 
salamander terug bijt of probeert terug te 
bijten, spreek ik van een gevecht. Onder 
dreigen versta ik een karakteristieke hoo
ding die een salamander aanneemt, die 
dikwijls wordt gevolgd door een aanval 
indien de andere salamander niet vlucht of 
op de een of andere manier zijn onder
worpenheid aan de dreiger bekend maakt. 
Het begrip territorium gebruik ik in de zin 
van een gebiedje dat een salamander bij 
voorkeur gebruikt als verblijf- of verstop
plaats en waarop hij geen soortgenoten 
toelaat. lndien een andere salamander zich 
binnen dat territorium begeeft, wordt hij 
aangevallen en verjaagd. 
De beschrijvingen van de gedragingen zijn 
gebaseerd op waarnemingen aan een be
perkt aantal dieren, door H. Janssen, F. 
van Leeuwen, F. Zuurmond en mijzelf. 
Het gaat om indrukken en niet om syste
matische beschrijvingen. Ook de voorge
stelde verklaringen van bepaald gedrag 
geef ik onder voorbehoud. Onderzoek in 
de natuur of uitvoeriger gedragsonderzoek 

in aquaria moet de als voorlopig gepresen
teerde opvattingen nog bevestigen. Omdat 
het echter onwaarschijnlijk is dat in het 
aquarium gedragingen worden vertoond 
die het dier in de natuur in het geheel niet 
zou vertonen, kunnen ooze waarnemingen 
toch een aanwijzing geven en van waarde 
zijn. 

AGRESSIE BU SALAMANDERS 
Van agressie onder salamanders, zowel 
ten opzichte van soortgenoten (intraspeci
fiek) als tussen verschillende soorten 
(interspecifiek), is nog tamelijk weinig 
bekend. Van het Amerikaanse genus 
Plethodon zijn agressieve gedragingen 
bestudeerd (zie speciaal THUROW (1975) 
en de daarin genoemde literatuur). Agres
sief gedritg, bestaand uit bijten en dreigen 
wordt vertoond bij liet handhaven van een 
territorium en bij het tot stand brengen of 
in stand houden van een bepaalde sociale 
hierarchie, waarbij het vooral schijnt te 
gaan om de voorrang tot voedsel ('peck 
order'). Van watersalamanders van het ge
slacht Triturus is bij mijn weten slechts in 
een onderzoek ingegaan op de verdeling 
van de verschillende soorten en van indivi
duen van een soort over het voortplan
tingsgebied (een kleine poel): GAUSS 

(1961) beschrijft dat mannetjes van 
Triturus cristatus, T. alpestris en T. 
vulgaris een klein gebiedje, bijvoorbeeld 
rood een boomstronk op de bodem, 
markeren met uit de kloaka afgescheiden 
geurstoffen, waarop de wijfjes zouden af
komen. Mannetjes zouden zich weinig 
buiten dit kleine gebiedje begeven. Bij 
verstoring van de bewoners zouden de 
'territoriumpjes' opnieuw met geurstoffen 
uitgezet moeten worden. Van een bijterig 
agressief gedrag door een territorium 
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houder tegenover een indringend mannetje 
lijkt echter geen sprake te zijn, zodat we 
eigenlijk niet van een echt territorium 
kunnen spreken. Gauss spreektechterover 
het baltsgedrag van T. crisrarus als een 
zogenaamde 'DrohbaJz', een dreigbalts: 
Het mannetje zou door zijn baltshouding, 
hoge rug, staand op de voorpoten, staart
slagen, een ander mannetje imponeren. 
Inderdaad is bij verschillende soorten 
Triturus wei te zien dat een mannetje soms 
een ander mannetje benadert en toewaaiert 
op een manier waarop hij ook wijfjes 
pleegt toe te waaieren. Het lijkt mij echter 
nog niet met zekerheid vast te stellen of 
zo'n avance van man tot man tot stand 
komt met de bedoeling te imponeren of 

. ,.._:. . ... ·-- ... -~ 

eenvoudig doordat een overenthousiast en 
zeer opgewonden mannetje· een stadium 
van het baltsgedrag, namelijk het besnuf
felen , overslaat. Door het besnuffelen 
wordt het 'korrekte' geslacht van het dier 
vastgesteld en door dit over te slaan kan 
dus per abuis een ander mannetje het hof 
gemaakt worden. Evenals Gauss, lijkt ook 
BRUNO (1973) geneigd althans een soort 
territorialiteit bij T . crisrarus aan te 
nemen. Hij beschrijft en illustreert hoe een. 
' ondergeschikt' mannetje bij konfrontatie 
met een ander, 'superieur', mannetje zich 
tegen het substraat drukt en zich vervol
gens uit de voeten maakt. Yerder onder
zoek, bijvoorbeeld in overzichtelijke 
poelen met van buiten het water indivi
dueel herkenbare dieren zou . hier ophel
dering kunnen brengen. Afgezien van de 
mogelijkheid dat we in dit geval met 
imponeergedrag te doen hebben, is er bij 
Triturus-soorten geen agressief gedrag 
waar te nemen in de vorm van gerichte 
bijterijen. Hierop is een notoire uitzon
dering: De in de Kaukasus en noord
Turkije, in zuid-Turkije en Palestina voor
komende bandsalamander (Triturus vitta
tus). Deze salamander gedraagt zich in het 
aquarium uiterst agressief. Bij vergelij
king van verschillende agressieve gedra
gingen in het volgende, kom ik op het 
gedrag van deze soort terug . 

AGRESSIE BIJ PARAMESOTRITON 
Terwijl hetverloop van het paargedrag van 
Paramesotriton en Allomesotriton sterk 
gelijkt op dat van de meeste Triturus
soorten, vertonen zij , geheel anders dan de 
meeste Triturus-soorten , een uitgesproken 
agressief gedrag. 
Van P. deloustali is beschreven dat er hef
tige bijtpartijen voorkomen. Deze komen 
vooral in de paartijd voor en zijn soms zo 
emstig dat ze tot de dood van een der 
dieren kunnen leiden (FREITAG & 

PElZOLD , 1978; REHAK, 1981). Een van 
mijn eigen exemplaren is door bijterijen 
van het ene andere dier waarmee het oor
spronkelijk in een ruim terrarium was 
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ondergebracbt, verminkt aan onderkaak, 
staart en voorpoten. 
Mannetjes vanAllomesotriton caudopunc
tatus zullen, naar mijn ervaring, manne
lijke soortgenoten altijd bijten. Eenmaal 
'opgewonden' door de aanwezigheid van 
een ' indringer', d.w.z. druk rondzwem
mend met schokkende bewegingen, bijten 
zij ook in wijfjes (SPARREBOOM,I981, 
1983), eveneens in net wijfje dat eventueel 
kort tevoren nog het hof gemaakt werd. De 
salamanders kunnen ook tijdelijk van slag 
raken door een waterverversing. Mis
schien omdat de omgeving hen vreemd 
voorkomt door plotselinge verdwijning 
van bekende gem-en, of doordat de geprik
kelde salamanders in sterkere mate de 
penetrant ruikende huidafscheiding afge
ven (de geur is vergelijkbaar met die van 
aardappelen of peterseliewortel). Het 
mannetje zwemt op een ander dier toe en 
hijt kracbtig in kop, romp ofpoten. Ik heb 
de indruk dat een wijfje op een naderende 
aanval kan reageren: Dikwijls richt zij zich 
op en maakt ontwijkende bewegingen die 
vergelijkbaar zijn met die van een zich 
angstig afwendende hond. Zij ontsnapt 
door over de kop van het dreigende man
netje heen, in· tegengestelde richting te 
zwemmen. Indien een salamander wei ge
beten wordt, komt hij ofwel met een ruk 
weer los, ofwel bij verstart en wacht tot hij 

losgelaten wordt. Het in romp of voorpoot 
gebeten dier kromt bet licbaam, sluit de 
ogen en boudt zich roerloos. Het komt mij 
voor dat de houding van 'bijna-ornklem
ming' met de staart, zoals die bescbreven 
wordt en afgebeeld is in een notitie van 
FLECK (1981) , een element is van zo'n 
agressieve ontmoeting. Het doet echter 
wat vreemd aan, dat juist het mannetje de 
staart om de nek Vll!l het wijfje geslagen 
boudt, terwijl dit de verwachte houding 
van bet aangevallen dier is. In onze 
aquaria bebben wij niet waargenomen dat 
wijfjes mannetjes aanvallen. 
VanP. hongkongensis enP. chinensis is in 
de literatuur nog geen agressief gedrag be
schreven. Blijkens onze ervaringen is dat 
ecbter zeker aanwezig. 

P ARAMESOTRITON CHINENSIS 
De volgende waarnemingen wijzen op 
agressief gedrag van P. chinensis . In een 
vorig, kleiner aquarium (60x30x30 em) 
dan bet buidige, hield ik twee forse wijfjes 
en een klein mager mannetje, dat slecht at 
en nu en dan apathiscb op het droge zat met 
de ogen toegeknepen. Omdat ik dacht dat 
dit mannetje niet paaraktief zou worden, 
liet ik op een keer een kracbtiger en 
beter doorvoed mannetje erbij in het 
aquarium los. Een uur later zag ik dat de 
nieuwkomer zich roerloos, verstard en 
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kromgetrokken tussen de kaken van de 
eerste, 'zwak.ke' man bevond. Het dier 
hield zich zijdelings om de kop van de 
aanvaller gekruld. Deze laatste bleef niet 
bewegingloos , maar maakte schuddende 
en draaiende bewegingen. Het tweede 
mannetje heb ik moeten redden uit zijn 
kaken en weer apart gezet. Bij andere 
Iiefhebbers worden soms wei meer man
netjes in een bak gehouden' maar door de 
dichte beplanting en de talrijke andere 
schuilplaatsen ontlopen ze elkaar kenne
lijk. Of niet, maar daar is door de onover
zichtelijke situatie in het aquarium niet 
waar te nemen of een man 'onderdrukt' 
wordt, omdat die altijd verscholen zal 
blijven zitten zolang de 'dorrunante' man 
aktief is. Bij een kleine verstoring is de 
man ook agressief ten opzichte van 
vrouwelijke soortgenoten. Van Leeuwen 
narn waar dat een mannetje een wijfje dat 
hem reeds gedeeltelijk op het land ont
vlucht was bij de staart weer in het wa~er 
sleurde. Zelf heb ik ook waargenomen dat 
een man in de paartijd fel was tegen 
vrouwelijke dieren en bij het bijten woest 
draaiende en schuddende bewegingen 
maakte. 
In het vroege voorjaar van 1983", de wijfjes 
Waren aJ dik door eiontwikkeJing, rrUSte ik 
steeds een van de twee wijfjes. Slechts het 
grootste, dikste wijfje was vaker te zien. 

Het andere bleek zich al weken verstopt te 
houden achter een platte steen. Toen ik dit 
dier met een pincet van achter de steen te 
voorschijn bracht en het een ogenblilc 
rondgescharreld had, werd het verschii
Iende malen gebeten door het andere wijfje 
en daardoor weer in de schuilplaats ge
jaagd. Deze waarneming is nog niet ge
daan door andere liefhebbers. Bij Van 
Leeuwen en Zuurmond zijn de wijfjes 
verdraagzaam. 

P ARAMESOTRITON 
HONGKONGENS/S 
Ook van P. hongkongensis hebben wij 
agressie waargenomen. Een mannetje 
zwemt op een ander dier af, hetzij een 
ander mannetje of een wijfje, en bijt in 
kop, Iichaam, staartbasis of poot. Het ge
beten dier kromt zich zijwaarts om de kop 
of nek van de bijter heen , knijpt de ogen 
toe en houdt zich overwegend beweging
Ioos. In deze houding volharden de dieren 
soms Ianger dan tien minuten. 
Janssen, die vier paartjes houdt in een 
dicht beplant aquarium van 80x40x40 em, 
heeft waargenomen dat de dieren zich 
overdag verschuilen en tegen de avond 
vaste plaatsen innemen in de bak, waarbij 
dan geen schermutselingen voorkomen. 
Deze verschillen in waarnemingen zouden 
als volgt gei'nterpreteerd kunnen worden: 
Bijterijen (bij mij eigenlijk door maar een 
mannetje, het andere kwam niet eens in de 
bronst) vinden hoofdzakelijk plaats zolang 
de 'verhoudingen ' nog niet vastgesteld 
zijn, of zolang nog geen routes of schuil
plaatsen voor elk dier vastliggen. Hier zou 
dus sprake kunnen zijn van een territo
rium, dat een mannetje eropna houdt, 
althans in de paartijd. 
Het is opmerkelijk dat de reaktie op een 
bijtpartij altijd volgens een verwacht pa
troon verloopt. Het gebeten dier reageert 
met het aannemen van een karakteristieke 
houding, zoals hierboven beschreven voor 
P. chinensis en A. caudopunctatus. Van 
verschillende soorten salamanders zijn dit 
soort houdingen beschreven en gei'nter-
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preteerd als 'afweerhouding' (BRODIE et 
al., t974, t984; BRODIE, t977). Deze 
houding, waarbij het dier zich tangere tijd 
onbeweegtijk houdt, kan van verschillen
de intensiteit zijn. In het simpetste gevat 
houdt het dier zich stit, knijpt de ogen toe 
en kromt de staart. In het uiterste gevat is 
het dier geheel zijwaarts gekrutd en ziet 
eruit alsof het dood is. Vooral ook jonge 
dieren op het land vertonen de neiging zich 
roerloos te houden als ze even gestoord of 
opgepakt worden._ Op de_ rug getegd, btij
ven ze soms enige rninuten liggen , draaien 
zich dan tangzaam om en maken zich uit 
de voeten. 
Brodie heeft deze houding verktaard als 
een afweerhouding tegen mogetijke pre
datoren ('anti-predator posture'). Een aan
valler zou geprikkeld worden door de gif
tige huidafscheiding en zou schrikken van 
de felle buikkleur. Ook het feit dat de 
salamander niet meer beweegt, zou hem 
rninder appetijtetijk maken voor de aan
valler die hem niet meer als prooi herkcnt. 
Dit is natuurlijk goed mogetijk. Onze 
waamemingen Iaten vermoeden dat deze 
houding in ieder gevat aangenomen wordt 
wanneer een dier door een soortgenoot 
wordt aangevallen. Wanneer hij aldus ge
kruld om de kop van de bijter gewikketd 
zit , loopt hij rninder de kans op be
schadiging wanneer de aanvaller draaien
de of schuddende bewegingen maakt en 
prikkelt hij hem niet tot het verstevigen 
van zijn greep of tot het nog eens toebijten 

door extra te bewegen. Er zou dus sprake 
kunnen zijn van een 'verzoenings
houding' . De foto's illustreren deze hou
ding duidelijk. 

VRAGEN OVER AGRESSIE BIJ 
P ARAMESOTR/TON 
Rekening houdend met de betrekketijk
heid van gevangenschapswaarnemingen, 
kunnen wij ons de volgende vragen stet
len. In de eerste plaats: Wat vormt voor 
een dier de aanleiding om te bijten? Onder 
welke omstandigheden wordt er gebeten? 
In de tweede plaats is er de fundamentele 
vraag naar de funktie van agressie bij 
Paramesotriton en bij watersalamanders 
in het algemeen. 
De eerste vraag is op grond van onze 
waarnerningen niet nauwkeurig te beant
woorden. Het is duidelijk dat de mannetjes 
agressiever zijn dan de wijfjes. Eigenlijk is 
aileen bij P. chinensis waargenomen dat 
ook een wijfje wei eens bijt. De mannetjes 
zijn speciaal wanneer ze in de bronst zijn 
bijterig. Ze zijn dan aktiever dan buiten de 
paartijd, zitten dikwijls met opgeheven 
kop, hoog op de voorpoten op een plek van 
waaruit een goed overzicht op de omge
ving mogelijk is. A. caudopunctatus is het 
meest beweeglijk en ook het felst tegen 
rivalen, maar bijt dikwijls in het witde 
weg. P. hongkongensis, maar speciaal P. 
chinensis, voeren meer gericht aanvallen 
uit. Bij een vorige gelegenheid (SPARRE

BOOM, 1981) heb ik gezegd dat deze soor-
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ten mannelijke rivalen niet aktief najagen, 
maar sindsdien heb ik dit toch wei waar
genomen. 
Een bijtpartij ontstaat soms wanneer er 
gevoederd wordt, maar het lijkt op grond 
van onze observaties niet erg waarschijn
lijk dat gestreden wordt om prioriteit bij de 
toegang tot voedsel. Door de geur van 
voedsel echter - we kennen het goed van 
Cynops- en enkele Triturus-soorten, die in 
een soort 'frenzy' raken door de geur van 
een regenworm en met geopende bek wild 
tangs de voorruit zwemmen - wordt er 
verwoed gebeten in het voorwerp dat zich 
het dichtst bij de kop van de voedselzoeker 
bevindt. Salamanders worden in het alge
meen beweeglijker wanneer voedsel gege
ven wordt, zodat er dan in elk geval at een 
grotere kans op bijterijen ontstaat. Het lijkt 

er in ieder geval niet op dat er een soort 
rangorde ontstaat waarin gegeten wordt. 
Het is toeval waardoor het ene dier eerder 
een worm te pakken heeft dan het andere. 
Anders is het wanneer niet gevoerd wordt 
en het aquarium 'in rust' is . Een bronstig 
mannetje reageert op het zien (en ruiken ?) 
van een soortgenoot door er met korte, 
rukkende bewegingen op af te zwemmen 
of door hem traag, a.h.w. behoedzaarn 
sluipend, te benaderen. Daama volgt de 
bijtpartij , zoals hierboven beschreven. 
Het lijkt eenvoudiger om te beschrijven 
onder welke omstandigheden er niet ge
beten wordt, dan wanneer wet. Ik heb de 
indruk dater zich een soort 'clan' vormt, 
een groepje bestaand uit een man en een of 
meer wijfjes. Deze gedragen zich niet 
agressief tegen elkaar, tenzij een nieuwe 
geur wordt ingebracht of door een andere 
geringe verstoring, als het verversen van 
het water. Dan lijkt het erop of enige ge
wenning nodig is om de oude 'verhouding' 
te herstellen. Die 'verhouding' bestaat 
hoofdzakelijk hierin dat ef niet wordt aan
gevallen, maar gepaard. Wat ik hier voor
lopig 'clanvorming' noem, lijkt zich bij
zonder duidelijk voor te doen bij P. 
chinensis. De dieren houden zich, naar het 
lijkt, opzettelijk en dikwijls in elkaars 
omgeving op en hebben zelfs fysiek kon
takt: ze wandelen over elkaar heen, raken 
elkaar met kop en poten aan, blijven dik
wijls enige tijd op elkaar zitten en be
snuffelen elkaar dik:wijls. Zij doen dit veel 
vaker dan de ruimtelijke beperking van het 
aquarium hen oplegt en ook veel frequen
ter dan de andere soorten. B ij van 
Leeuwen en Zuurmond lijkt deze situatie 
iets minder uitgesproken aanwezig. 
De vraag naar de funktie van agressie bij 
deze watersalamanders is niet met zeker
heid te beantwoorden, maar het is moge
lijk erover te hypothetiseren. Het is 
theoretisch mogelijk dat agressie door de 
dieren benut wordt voor het tot stand 
brengen van een rangorde in de toe gang tot 
voedsel, maar uit de bovengenoemde be
schrijvingis het niet aannemelijk dat dit bij 
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deze dieren in eerste instantie de funktie is. spennatofoor weggespoeld zou worden. 
In de paartijd is de agressiviteit het meest De plaatsen waar de paring wei tot stand 
geprononceerd, joist bij de mannetjes. De kan komen, zijn mogelijk zeer beperkt 
funktie van agressie bij deze salamanders voorhanden en bovendien van een beperk
zai dus wei in dit verband gezocht moeten te omvang. De dieren kunnen dan niet 
worden. Het effekt van onverdraagzaam- zonder meer door elkaar krioelen of met 
beid van een mannetje is dat bet geen een aantal mannetjes tegelijk een wijfje 
tweede bronstig mannetje duldt in zijn omzwennen. De paringen kunnen het 
nabijbeid en bet verjaagt. Waarom zou het beste plaatsvinden indien aile afzonder
voordelig voor de voortplanting zijn in- lijke gescbikte plekken door een mannetje 
dien slechts een mannetje een wijfje het bevolkt worden. Agressie zou er aldus 
bof maakt, of sterker: waarom zou het voor zorgen dat de mannetjes gespreid 
noodzakelijk kunnen zijn? De vraag kan worden in de ruimte, dat konkurrentie 
ook omgedraaid worden: W aarom zou het wordt voorkomen en er geen mannelijke 
ongunstig zijn voor het verkrijgen van op- energie verloren gaat. 
timaal nageslacbt indien de mannetjes wei In bet aquarium is waar te nemen dat 
verdraagzaam waren en met een aantal wijfjes van Paramesotriton-soorten lang 
tegelijk dezelfde wijfjes benaderen? niet zo sterk geneigd zijn de avances van 
We zouden een antwoord kunnen zoeken een mannetje te weigeren door hard en ver 
door ons voor te stellen hoe zo'n hof- weg te zwemmen als bijvoorbeeld wijfjes 
makerij en de daarop volgende zaadover- van Triturus- of Cynops-soorten. Dit zou 
dracbt plaats vindt in het natuurlijk milieu. eveneens kunnen wijzen in de richting van 
Bij de kleine Triturus-soorten en bij de een paring op een plaats van beperkte om
oostaziatische Cynops-soorten, die aile vang door bet voor de paring hoogst 
overwegend in stilstaand water, poelen, benodigde aantal van twee dieren. 
sloten, e.d. voorkomen, komthet voordat Wanneer een beek droog dreigt te vallen 
bet wijfje door enkele rnannetjes tegelijk door bet toenemen van de temperatuur en 
gevolgd wordt. De dieren zwemmen vrij de afname van regenval, vormen zicb in de 
door de poel, over de bodem of tussen de diepere gedeelten poelen. Hierin staat het 
planten op boger niveau en kunnen soms water stil en warmt snel op, totdat de plek 
vanaf de oever van de poel waargenomen uitdroogt en daardoor snel ongeschikt 
worden. Zij hebben dus potentieel een wordt voor waterverblijf van de salaman
grote ruimte om de paring tot stand te ders. Stilstaand water en verhoogde tem
brengen. De overbrenging van bet zaad peratuur betekenen dus voor de dieren dat 
wordt kennelijk niet echt benadeeld door ze baast moeten maken. Processen als 
konkurrentie van verscheidene bronstige paring, eiafzet en ontwikkeling van de 
mannetjes op dezelfde plek. larven veri open in een verhoogd tempo. 
Salamanders van het geslacht Parameso- Eigenlijk is dit de situatie die sterk verge
triton Ieven echter in een ander milieu: Zij lijkbaar is met onze aquariumomstandig
bouden zich op in de rustiger gedeelten heden, al daalt bet watemiveau in ons 
van stromende beken. Die rustige gedeel- aquarium niet. Maar dat kunnen de dieren 
tenbestaandaarwaardebeekdiepisenhet · niet weten. Zo zou bet dus mogelijk zijn, 
water minder snel stroomt en tussen grote dat de agressiviteit die wij waarnemen 
stenen. Aileen op die plaatsen zal de vrije intenser is dan de mate waarin die gewoon
paring die deze dieren, evenals Triturus- lijk in de natuur tot uiting komt. 
en Cynops-soorten, toepassen tot stand lndien de verklaring voor agressie bij 
kunnen komen, omdat anders bet toe- Paramesotriton al gezocht zou kunnen 
waaieren van geurstoffen minder goed worden in de omstandigheden dat zij voor 
mogelijk zou zijn en wellicht ook de de voortplanting aangewezen . zijn op 
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kleine, rustige plekken in de beek, dan 
gaat deze niet op voor de enige Triturus
soort die agressief gedrag vertoont: T. 
vittatus. Deze watersalamander komt 
namelijk in stilstaand water voor, maar de 
mannetjes gedragen zich, althans in het 
aquarium, onverdraagzaam tegen manne
lijke soortgenoten. Bovendien zijn tijdens 
voedering van deze soort ook de wijfjes 
erg bijterig. Het is waarschijnlijk dat de 
agressie bij deze soort op een andere 
manier verklaard moet worden. Bij een 
andere gelegenheid wil ik hierop verder 
ingaan. 

BEHAVIOUR AND REPRODUCfiON OF 
PARAMESOTRITON HONGKONGENSIS AND 
P. CHINENSIS. II. 
In this second article on P. hongkongensis and P. 
chinensis, attention is given to the aggressive beha
viour that these species show in captivity. A des
cription is given of a number of aggressive beha
viours of P. deloustali, Allomesotriton caudopunc
tatus, P. hongkongensis and P. chinensis. Of all 
these species, males bite conspecific males. After 
slight disturbances, like an intruder or a change of 
water, males may act aggressively towards females 
as well. In A. caudopunctatus, which is the most 
lively and perhaps the most aggressive species, the 
female seems to recognize a threatening, 
approaching male and reacts by fleeing in the 
opposite direction. 
When bitten, both Paramesotriton and Allomfso
triton assume a characteristic posture: the body is 
curled sidewards around the head or the neck of the 
attacker, the eyes are closed and the animal remains 
rigid until the attacker loosens its grip and lets go. 
This posture has been called 'anti-predator posture' 
by Brodie. According to our observations exactly this 
posture is always assumed when an animal is bitten 
by one of its own kind. Apart from decreasing the 
pressure on the bitten animal, it may serve as-a kind of 
appeasement posture towards the aggressor. Usually. 
only males show the aggressive behaviour, but a few 
instances of a female P. chinensis biting another 
female are also on record. Not in all aquariums these 
newts show equally aggressive moods. It is suggested 
that once the space in the aquarium has been divided 
and occupied, no struggles occur, each (male) animal 
occupying its own 'territory'. 
It is argued that the biting is probably not leading to 
the establishment of a kind of order in the access to 
food ('peck order') but might be functional in repro
duction. It is hypothesized that the aggression among 
males may serve to establish small 'clans', including 
one male and one or more females, who probably 
mate in the relatively scarce ans small spots in the 

brook where the current is weak enough for the 
cou~hip and the. spermtransfer to be completed 
undisturbed. Wardmg off the rival males will spread 
out the males over all the small suitable places, 
thereby preventing competition, which would be 
frui~less in the sense of a loss of male energy. One 
matmg male on one spot at the same time would 
provide the optimal condition for the successful 
propagation in the natural habitat, which otherwise 
would not be particularly favourable to the mode of 
courtship and mating followed by these species. 
In artificial circumstances, like an aquarium, the 
aggressive behaviours may be displayed more inten
sely and frequently than in nature, due to the limited 
space available and the higher temperatures. It is 
further poi.nted out that this hypothetical explanation 
of aggress1on cannot totally explain the behaviour of 
a species like Triturus vinatus, which unlike its 
congeners, displays a fierce aggression. This will be 
the subject of future studies. 
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Herpetologische waarnemingen in 
Costa Rica (8). Gekko's (Gekkonidae) 

Peter Mudde OOGLIDGEKKO'S 
Marjolijn van Dijk (EUBLEPHARINAE) 
Rhi" . F "thstr 42'" 
1~

0~ ~erdam. In de droge bossen van het noordwesten 

lliustraties van de 
auteurs. 

van Costa Rica (gebied I) en mogelijk ook 
in de Vaile del General (gebied ill) leeft 
een donkerbruine gekko met gelige 
dwarsbanden,met oogleden en zonder 
hechtschijfjes, Coleonyx mitratus. Het 

Coleonyx mitratus. dier leeft op de bodem, meest verborgen 
onder bladeren, humus en planken. 
Volgens TAYLOR ( 1956) leeft hij ook in 
termietenheuvels. We hebben deze soort 
niet gevonden, maar willen hem toch even 
noemen, omdat bet een bosbewoner is. De 
andere soorten van het geslacht Coleonyx 
zijn bewoners van woestijnachtige gebie
den in bet zuiden van de V.S. en Mexico. 
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KOGELVINGERGEKKO'S 
(SPHAERODACfYLINAE) 
Ben van de fraaiste hagedissen van Costa 
Rica is de kleine daggekko Gonatodes 
albogularis fuse us. De mannetjes van deze 
soort hebben een leemgele tot bijna oranje 
kop met een lichtblauwe vlek onder het 
oog, een donkerblauw lichaam met zwarte 
puntjes en een zwarte staart met een op
vallend wit puntje. Boven de voorpoot 
hebben sommige dieren een hemels
blauwe vlek (deze kleurencombinatie en 
kleurverdeling doet denken aan die van de 
grote Afrikaanse Agama agama). 
Vrouwtjes zijn minder opvallend. Ze zijn 
lichtbruin met zwarte en witte vlekken en 
vaak een dun, wit nekbandje. Jonge dieren 
lijken op vrouwtjes. Mannetjes krijgen 's 
nachts ook de vrouwelijke tekening maar 
houden hun licht/donker verdeling. 
We vonden deze soort vooral langs de 
beide kusten en een enkele keer meer in het 
binnenland (Tortugero, Limon, Cahuita, 

· Santa Rosa, Samara, Puentarenas, Gol
fito, Palmar Norte Tilarim). We vonden ze 
op stammen, vooral aan de voet van ko-

kospalmen vlak boven de wortels, op 
muren en houten schuttingen, op toilet
gebouwtjes en tussen gestapeld hout. Ze 
hebben een voorkeur voor een vrij droge 
en wanne ondergrond. We hebben ze vaak 
zien zonnen, maar hoofdzakelijk laat in de 
middag. 
Meestal blijkt uit de verdeling van de man
netjes over de beschikbare plaatsen dat de 
dieren sterk territoriumvormend zijn. Per 
kokospalm vonden we maar een paartje. 
Op het marktplein van Puerto Limon 
vonden we deze soort echter met meerdere 
mannetjes tegelijk op een boom. FITCH 

( 1973) beschri jft een territoriumgevecht: 
Mannetjes die elkaar tot op een halve 
meter naderen staan hoog op hun poten en 
hebben hun staart omhoog en iets naar 
voren gebogen. In deze positie I open ze 
schokkerig op hun tegenstander af. Als ze 
elkaar op zo'n dertig centimeter zijn gena
derd is de opwinding op bet hoogtepunt. 
De dieren schudden dan hun kop tegen hun 
opponent. Meestal blijft het daarbij, maar 
soms schiet een hagedisje op z'n tegen
stander af en stoot of bijt hem. 
Over de voortplanting van deze soort 
meldt FITCH (1973) het volgende: De 
dieren leggen ronde eitjes met een kalk
schaal en meestal een tegelijk. De tijd tus
sen bet leggen en uitkomen kan wei vier 
maanden bedragen. De dieren planten zich 
bet hele jaar door voort, met een diepte
punt in de droge en een hoogtepunt in de 



Gona10des 
albigularis jtiScus, 
vrouwtje uit 
Tortuguero. 
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natte tijd. Na zes maanden kunnen de jon
gen geslachtsrijp zijn. Ze hebben dan een 
kop/romplengte van 4 em. Deze soort 
heeft zich enkele malen in gevangenschap 
voortgeplant. 
De andere kogelvingergekko's van Costa 
Rica zijn kleine, meest vrij saai gekleurde 
diertjes die zich tussen losse bladeren, 
onder stukken hout en dergelijke verstop
pen. We vonden Sphaerodactjlus mille
punctatus onder een hoop houtblokken ip 
Aremil. Deze soort is roodbruin met 
zwarte stipjes en een witte buik. Lepido
blepharus xanrhostigma vonden we even
eens onder een stapel houtblokken bij Rio 
Frio en tussen stenen bij Baru. 

ECHTE GEKKO'S (GEKKONINAE) 
Van de echte gekko's (Gekkoninae) 
worden door SAvAGE ( 1980) twee soorten 
genoemd. Ten eerste de grote Thecadac
tylus rapicauda. Deze grote gekko met 
brede vingers en tenen werd door ons als ei 
gevonden in Golfito. Het ei lag begraven 
tussen bladeren en boomwortels en was 
anderhalve centimeter in doorsnede, rond, 
met een kalkschaal. Toen we het openden
uit nieuwsgierigheid naar welk dier zo'n 
groot kalkachtig ei legde - vonden we een 
bijna volgroeid jong met een kopromp
lengte van 36 mm en 24 mm staart. Theo 

Kemperman vertelde ons in een dorp in de 
buurt van Cahuita op een stam vlak langs 
de kust een grote gekko te hebben gezien. 
Ook dat was met grote waarschijnlijkheid 
T. rapicauda. 
De andere gekko met verbrede tenen en 
vingers die SAvAGE noemt, is Phyl/odac
tylus tuberculosus. We vonden deze soort 
op het gastenverblijf van het park Santa 
Rosa, rond een lamp op jacht naar insek
ten. Ze waren daar in gezelschap van Hyla 
staufferi. De dierenzijn wrattig, lichtbruin 
met donkere vlekjes. Ze kunnen zonder 
staart tot 6,5 em lang worden. Het zijn 
bewoners van de droge bossen van het 
noordwesten (gebied 1). Deze soort wordt 
soms P. edwardofischeri genoemd. 
Opvallend was onze ontmoeting met een 
derde soort gekko met verbrede vingers en 
tenen. In een hotelletje in de havenplaats 
Golfito vonden we een kolonie Lepido
dactylus lugubris. Deze soort is bekend 
van zuid-oost Azie en het zuidwesten van 
de Grote Oceaan (de eilafiden daarvan). 
De dieren zijn grijzig, met een beetje 
donkere tekening op de kop en de nek. Ze 
hebben een vrijwel gladde rughuid en een 
tamelijk platte staart met aan de onderzijde 
twee rijen uitstekende schubben. De soort 
behoort tot de groep van gekko's die zich 
over de wereld verspreiden via aange
spoelde stukken hout, maar vooral als 
verstekelingen op vrachtschepen. De 
vondst in Golfito past in dit beeld en is 
geheel niet verwonderlijk. SAVAGE noemt 
deze soort niet op zijn lijst van 1980. 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN 
COSTA RICA. (8). GEKKONIDAE 
Gonatodes albigularis fuscus was found commonly 
in coastal regions. The males are brightly coloured 
and strongly territorial. They live on trunks . walls 
and under wood. Two species were found under piles 
of wood; Lepidoblephan/S xanrhostigma and 
Sphaerodacry/us millepunctatus. An egg of 
Thecadactylus rapicauda was found ncar Golfito. 
Phyllodactylus tubercu/osus was found on the walls 
of a guest house in Santa Rosa national park. 
Lepidodactylus lugubris was found in Golfito in a 
hotel. The species was not yet mentioned by 
SAVAGE ( 1980). 
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Orchideeen in het terrarium 

INLEIDING 
Hoewel er onder de vele soorten van deze 
plantenfamilie vele interessante terrarium
planteD zijn, zie ik maar weinig orchi
deeen in terraria. Dit komt waarschijnlijk 
door de vaak hoge prijzen en bet idee dat 
orchideeen moeilijk te kweken zijn. 
V ooral dat laatste valt met een beetje ge
duld en wat proberen best mee. Een aantal 
soorten is juist gemakkelijk te kweken en 
dan bedoel ik vooral de zogenaamde mini
orchideetjes. Met dit artikel zou ik 
iedereen die in de gelegenheid is op bet 
hart willen drukken bet eens met orchi
deetjes te proberen. De bloemenpracht van 
deze planten is een lust voor bet oog - en 
soms zelfs voor de neus- en een verrijking 
van bet plantenbestand in onze terraria. 

INDELINGEN 
Systematisch worden orchideeen onder
verdeeld in 5 onderfamilies, 18 groepen, 
70 subgroepen en zo'n 750 geslachten. In 
totaal zijn er zo'n 20.000 soorten. Er wor
den regelmatig nog nieuwe soorten gevon
den, maar helaas zijn er ook al soorten 
uitgeroeid. De vroegere orchideeenjagers 
roofden soms duizenden planten uit bet 
veld en brachten die naar ooze streken, 
waar ze voor soms enorme bedragen wer
den verkocht. Tegenwoordig is de be
langrijkste bedreiging voor orchideeen de 
vemieling van hun leefgebied. 
Behalve de vele natuurlijke (zgn. bota
nische) soorten zijn er de Iaatste honderd 
jaar zo'n 30.000 hybriden ontstaan. 
Een voor de terrariumhouder praktischer 
indeling is die naar groeiwijze. Aile orchi
deeen zijn overblijvende planten die op 
zeer veel typen standplaatsen worden ge
vonden. De voor het terrarium meest ge
schikte soorten zijn afkomstig uit de 
tropen. Men kan de groeiwijze van tro
pische orchideeen grofweg in drie groepen 
verdelen. 
I - Terrestrische orchideeen, zoals vele 

venusschoentjes (Paphiopedilum) groeien 
indebodem. 
2- Lithofytische orchideeen, groeiend op 
rotsen. 
3 - Epifytische orchideeen, die op andere 
planten groeien. 
Epifyten onttrekken geen voeding aan hun 
gastheer, maar krijgen hun vocht en voe
ding uit de Iucht, uit regen en uit humus die 
zich in de vorken van takken of in spleten 
in schors verzameld. Voor de terrarium
praktijk is dit de belangrijkste groep. 
Een enkele orchidee groeit zelfs als water
plant, zoals Spiranthes cemua. Deze zoo
den goed groeien in een ondiep vijvertje in 
een bodem van klei en grind, bij een water
temperatuur van 25° (DE WIT, 1983). 

VERZORGING 
De meeste orchideeen zullen onder bet 
kunstlicht in bet terrarium goed groeien. 
Vele soorten hebben toch al een hekel aan 
fel Iicht. In bet wild groeien ze tussen 
andere epifyten en worden bovendien be
schaduwd door hun gastheerboom. 
In bet terrarium verlangen de meeste 
soorten een plekje in de halfschaduw. Men 
kan, uitgaande van hun natuurlijke stand
plaats, vele soorten in een terrarium huis
vesten. Soorten die veel Iicht behoeven 
bovenin de bak, soorten die minder Iicht 
vragen meer naar beneden en soorten die 
schaduwrijk moeten staan onder in de bak. 
De meeste soorten en vooral de mini
soorten groeien bet beste op stukken 
boomvaren of op kurkschors. Zo'n stuk 
kan men met plant en al aan de achterwand 
bevestigen met een stukje draad. Ook kan 
men planten zonder substraat op de achter
wand of op takken bevestigen met een 
stukje visdraad. Bij bepaalde grotere soar
ten moet men er rekening mee houden dat 
de bloeistengels naar beneden hangen. 
Terrestrische soorten moet men gewoon in 
de grond plaatsen, in een luchtig en goed 



Oncidium pusillum. 

Vanilla planifolia. 

doorlatend grondmengsel. Oat kan dan be
staan uit boomschors, perliet, veenmos, 
turf, varenwortel, stukjes tempex etc. Op 
die manier kan men ook epifytische orchi
deeen op de grond kweken. Belangrijk is 
dat de bodemgrond goed doorlaatbaar is, 
opeenhoping van vocht veroorzaakt wor
telrot. Er gaan meer planten dood door 
teveel dan door te weinig water. 
Het water voor onze orchideeen moet 
lauwwann zijn en niet teveel kalk bevat
ten. Ikzelf sproei met over turf en watten 
gefilterd regenwater, hoewel dat tegen
woordig nogal zuur is. Maar leidingwater . 
veroorzaakt kalkvlekken op de planten en 
op de ruiten. Oat is een lelijk gezicht en 
maar moeilijk te verwijderen. Kalkwater 
is bovendien slecht voor de wortels van de 
planten. Nogmaals, bet is beter de planten 
te weinig water te geven dan teveel. 
Zolang bij planten met schijnknollen 
(pseudobulben) die knollen maar niet 
verschrompelen is er niets emstigs aan de 
hand. 
De orchideeen moeten ook af en toe eens 
bijgemest worden. Meststof kan door het 
sproeiwater worden gemengd. Mijn pijl
gifkikkers ondervinden geen hinder van 
deze bemesting. De dieren zelf i:orgen ook 
voor de nodige bemesting. 
De temperatuur waarbij men orchideeen 
kweekt is afhankelijk van de soort die men 
kweekt, maar bij mij groeien allerlei soar
ten goed bij een temperatuur van tussen de 
23 en 28°C. Ze passen zich redelijk snel 
aan de terrariumomstandigheden aan en 
groeien soms op plaatsen die totaal ver
schillen van hun natuurlijke standplaats. 
Er zijn bepaalde soorten met een duide
lijke rustperiode. Deze iijn meest onge
schikt voor een tropisch terrarium, of men 
moet ze er tijdelijk uit kunnen en willen 
halen. Er blijft dan een kale plek in de bak 
achter. De plant zal op die manier loch 
nooit een geheel gaan vormen met de rest 
van bet terrarium. Men kan natuurlijk ook 
de hele bak in rust houden, maar daar 
kunnen andere soorten of wellicht de die
reo weer niet tegen. 

MIJN EIGEN TERRARIUM 
Mijn terrarium is een meter lang, zestig 
centimeter diep en anderhalve meter hoog. 
De achterwand en de plantenbakjes zijn 
van kurkschors. Verder staan er druiven
takken in, beplant met epifyten. De bodem 
bestaat uit de genoemde orchideeengrond 
met daaronder een laag kleikorrels voor de 
afwatering. 
Er is een vijvertje met een waterval, met 
water van zo 'n 25°C. Op de grond ligt een 
stronk, begroeid niet planten uit het hoog
gebergte van Peru. De bak wordt verlicht 
door een Gro-lux buis van 40 watt en een 
daglicht buis van 40 watt, een kleine t.l. 
buis van 15 watt en voor het plaatselijke 
extra Iicht twee spotjes van 40 watt. 
De bak is behalve met orchideeen beplant 
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met vele bromelia's, varens, hang- en 
klimplanten. Onder de orchideeen is ook 
een klimplant: Vanilla planifolia. Deze 
plant bloeit weliswaar zelden, maar is als 
acbtergrondbedekker weer eens wat an
ders dan Ficus pumila of een Rhaphido
phora. 
Tussen deze beplanting zijn Iichte, don
kere, koele en wanne plekjes ontstaan, 
waar voor een groot assortiment aan orchi
deeen een plekje te vinden is. Ik heb daar
door zoveel variatie dater altijd wei een 
plant bloeit. 
De lucbtvochtigheid in de bak ligt tussen 
de 80 en 95% relatieve luchtvochtigheid. 
Ik sproei een keer per dag, 's avonds om 
een uur of zes, waarbij ik dan op de planten 
die dat nodig hebben richt. 

PLAGEN 
In bet terrarium beeft men niet zo gauw 
last van plagen. Soms zijn er slakken in bet 
terrarium. De vraat daarvan is dan aan de 
bladeren van de planten te zien. Men kan 
ze vangen door een uitgeholde halve aard
appel of wat slabl~eren in bet terrarium te 
leggen en de slakken die daar opaf komen 

. verwijderen. 
Ook willen er wei eens dopluizen ver
scbijnen. Deze zijn met een in beet water 
gedompelde harde penseel van de bladeren 
af te vegen. Bladluizen zijn te bestrijden 
door lieveheersbeestjes in de bak los te 
Iaten. Terrariumdieren eten deze kevertjes 

VUURPADDENVOER 

niet, daar ze slecht smaken. 
Het is onnodig te zeggen dat men nooit met 
spuitmiddelen in een terrarium moet 
werken. 

TOT SLOT 
Op de beschreven manier kweek ik al 
tweeeneenlialf jaar orchideeen. Het gaat 
voorlopig prima. Ik hoop hierbij wat meer 
terrariumhouders te bewegen om als ze 
gelegenheid hebben eens te proberen or
chideeen te gaan houden. Het is echt de 
moeite waard. Tot slot heb ik in de litera
tuurlijst nog een paar boeken genoemd die 
nog wat meer informatie over orchideeen 
geven. 

ORCHIDS IN THE TERRARIUM 
Orchids can be fine tenarium-plants, if a little care is 
taken. They need a loose and well drained soil. Not to 
much water should be given. By creating dry, wet, 
wann and cold spots in the tenarium, numerous 
orchids can find a place in it. All pests should be 
controlled by biological means, never use any pesti
cides. 
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Sinds kort houd ik mijn roodbuikvuutpadden (Bombina bombina) in een terrarium 
zonder deksel. Slechts een glazen strip (van 5 em) bovenop en rondom verhindert bet 
uitklimmen van de dieren. 's Nachts laat ik een klein lampje halverwege in de bak. 
branden. Vervolgens zet ik bet raam van de kamer waarin bet terrarium staat wagenwijd 
open. Het gevolg is dat de ganselijke nacht allerlei insekten zoals muggen, spekvreters, 
motten, nachtvlinders enz. op het lampje in de bak atkomen. Zonder veel moeite te 
hebben gedaan, vind ik mijn padden iedere ochtend met gevulde rode buiken terug. 


