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Enkele karakteristieken van een 
voortplantingspopulatie van de gewone pad 
(Bufo bufo) uit .het gebergte van 
Zwitserland 

IN LEIDING 
Het verspreidingsgebied van de gewo-
ne pad strekt zich uit van heel Europa rela tief lang en de winter relatief kort 
(het uiterste noorden en enkele eilan- is. 
den in de Middellandse Zee uitgezon- In dit artikel worden de resultaten 
derd), N.W. Afrika en Azie tot in besproken van een onderzoek aan 
Japan. Binnen zijn verspreidingsge- Bufo bufo uit de gebergtezone van 
hied komt hij zowel in laagland als in Zwitserland. In het gebergte zijn de 
het gebergte voor. Dit houdt in dat de omstandigheden voor de gewone pad 
klimaatsomstandigheden waaraan de extreem: het groeiseizoen is er erg kort 
gewone pad blootstaat sterk kunnen en de winter lang en koud. Dit bete
verschillen. Klimaatsomstandigheden kent dat volwassen dieren er na de 
zijn ongetwijfeld van invloed op tal van voortplanting binnen zeer korte tijd 
populatieparameters, zoals popula- hun energiereserve voor de komende 
tiegrootte, leeftijdsopbouw, leeftijd winter en de daaropvolgende voort
waarop de geslachtsrijpheid bereikt planting moeten opbouwen. Een van 
wordt , Iengte van de seksuele cyclus, de vragen was dan ook of bet padden 
mortaliteit enz. Tot nu toe zijn deze onder dergelijke omstandigheden zou 
gegevens slechts bekend uit gebieden lukken om hun seksuele cyclus in een 
waarin het groeiseizoen van de pad jaar te voltooien. 
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Foto Ia. 
De voortplantings
plaats. 
Begin juli, op het 
eind van de 
voortplantings
periode, is de poe! 
nog gedeeltelijk 
met ijs en sneeuw 
bedekt. 

Foto lb. 
Eind augustus zijn 
ijs en sneeuw uit 
de poe! 
verdwenen. De 
foto is ten opzichte 
van Ia vanuit de 
rechter punt van 
de poe! genomen. 

b 

is hij nog tot in juli gedeeltelijk rriet ijs 
en sneeuw bedekt. De grootte van de 
poel is nogal variabel. Het gemiddelde 
oppervlak zal ongeveer 15 X 25 m 
bedragen, de maximale diepte onge
veer 1 meter. De poel wordt niet 
beschaduwd (behalve heel vroeg en 
heellaat op de dag door hoge bergtop
pen op grote afstand). De oevers zijn 
vlak en bedekt met een grazige vegeta
tie. Op enkele meters afstand wordt 
het terrein al snel geaccidenteerd en 
ruig: een bonte afwisseling van rotsen, 
struiken, sparren en grazige stukken 
(foto Ia). 

MATERIAAL EN METHODEN Behalve de gewone pad planten zich 
ook een kleine groep bruine kikkers 

TERREIN VAN ONDERZOEK (Rana temporaria) en honderden ai
De bestudeerde populatie plant zich penwatersalamanders (Triturus a/
voort in een poel in de buurt van Grin- pestris) in de poel voort. In de directe 
delwald (Berner Oberland). De poel omgeving van de poel zagen we verder 
ligt op ongeveer 1850 m hoogte, onder- . af en toe een vroedmeesterpad (Alytes 
aan de noordwestflank van de Wetter- obstetricans). Dit is de hoogste vind
horn (8" 05' 54" O.L. , 46" 39' 1 I" plaats van deze soort in het Berner 
N .B.). Hij wordt gevoed door smelt- Oberland. De hoogste vindplaats van 
water en ligt vlak tangs de verharde zich voortplantende padden in de om
weg die vanuit Grindelwald over de geving van Grindelwald ligt op 2175 
Grosse Scheidegg naar het volgende m. 
dal voert. Aangezien hij in een binnen-
bocht ligt, ontvangt hij elke winter WERKWIJZE 
extra vee) sneeuw die er vanaf de weg In 1982 t/m I 984 werden tijdens de 
wordt ingeschoven. Als gevolg hiervan voortplantingsperiode in en rond de 

poel zoveel mogelijk volwassen padden 
gevangen. Dieren die voor het eerst 
Naren gevangen, werden gemerkt door 
tolgens een bepaalde code enkele teen
<ootjes af te knippen, zodat de padden 
ndividueel herkenbaar waren. Daar
laast werd van ieder dier een bepaald 
eenkootje geknipt voor het leeftijds
mderzoek. led ere keer dat een ge
nerkt dier werd gevangen, werd zijn 
ndividuele code genoteerd, en ook o.a. 
tatum, geslacht, lengte (van snuit tot 
1rostyl). Van gemerkte dieren die ook 
n een volgend jaar werden gevangen, 
:nipten we bij de eerste vangst in dat 
aar nog een teenkootje ter verificatie 
·an de eerder bepaa lde leeftijd. 



Foto 2. 
Teenkootje van 
een vrouwtje 
uit de 
gebergtepopulatie, 
dwarsdoorsnede 
met daarin elf 
jaarringen. 
Er zijn geen 
jaarringen 
geresorbeerd, bet 
vrouwtje is dus elf 
jaar oud. 
rl = rustlijn 
gz = groeizone 
jr = jaarring 

Fig. I. 
Jaarritmiek van 
de Zwitserse 
gebergtepopulatie 
en van een 
Nederlandse 
Jaaglandpopulatie. 

LEEITIJDSBEPALING 
Tegenwoordig is er een methode waar
mee de leeftijd van een pad kan wor
den bepaald. De methode maakt ge
bruik van gelaagde structuren in bet 
skelet, ontstaan door bet jaarlijks rit
me in de groei. In pijpbeenderen, zoals 
teenkootjes, bestaan deze structuren 
uit relatief brede banden botweefsel, 
de groeizones, die van elkaar worden 
gescheiden door smalle ringen, de zo-

GEBERGTE POPULATIE 
( Zwitserland) 

overwintering paartijd waarin 
eiafzet 

genoemde rustlijneh. Een groeizone 
wordt gedurende bet groeiseizoen ge
vormd, een rustlijn weerspiegelt de 
overwintering van bet dier (SENNING, 

1940; CASTANET, 1975). Omdat er per 
jaar maar een groeizone en een rustlijn 
ontstaan, worden ze samen een jaar
ring genoemd (HEMELA:AR & VAN GEL

DER, 1980). De leeftijd van een pad 
zou dus bepaald kunnen worden door 
het aantal jaarringen in een teenkootje 
van een pad te tell en. In bet bot kunnen 
echter omvormingen plaatsvinden, 
waardoor vroeg aangelegde jaarringen 
geresorbeerd ( = opgelost) kunnen 
worden. HEMELAAR ( 1985) heeft een 
methode beschreven waarmee het 
aantal geresorbeerde jaarringen per 
individu kan worden achterhaald. Dit 
aantal plus het aantal aanwezige jaar
ringen in bet bot geeft dan de leeftijd 
van het betreffende dier weer. 
De voor het leeftijdsonderzoek afge
knipte teenkootjes werden schoonge
maakt en ontkalkt, waarna er dwars
doorsneden van werden gemaakt van 

LAAGLAND POPULATIE 
( Nederland l 

o m 
groeiseizoen waarin : metarrorfose 

juvenielen 
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Fig. 2. 
Lengteverdeling 
van de 
voortplantings
populatie. 
n = lolaal aanlal 

dieren 
x = gc·niddelde 

Iengle 
s = slandaard 
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Tabcl I. 
Aantal gevangen 
verschillende 
individuen en 
sexralio (aantal 
mannetjes/ 
vrouwtjes). 
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ongeveer 0,02 mm dikte. Deze dwars
coupes werden verder verwerkt tot 
microscopische preparaten (HEME

LAAR, 1981 ). De foto toont een voor
beeld van zo'n dwarscoupe van een 
teenkootje. De leeftijd van een dier 
werd vervolgens bepaald door analyse 
van de jaarringen in de dwarscoupe 
volgens de door HEMELAAR {1985) 
beschreven methode. 

RESULT A TEN 

JAARRITMIEK 
Het verschil in levensomstandigheden 
van padden in het gebergte en in het 
laagland (b.v. Nederland) komt heel 
duidelijk naar voren bij een vergelij
king van hun jaarritmiek. Fig. 1 geeft 
hiervan een globaal beeld. Opvallend 
is het grote verschil in lengte van het 
groeiseizoen. Het groeiseizoen is voor 

de gebergtepopulatie slecbts circa elf 
weken en voor de laaglandpopulatie 
bijna drie keer zo lang: ongeveer dertig 
weken. Omdat de periode tussen eiaf
zet en overwintering in bet gebergte zo 
kort is, kunnen de larven bier maar net 
metamorfoseren voordat de overwinte
ring begint. 

LICHAAMSLENGTE 
Gegevens over de lengte van de padden 
zijn te vinden in fig. 2. Statistische 
analyses tonen aan dat de verscbillen 
tussen de geslacbten elk jaar signifi
cant zijn: van de zicb voortplantende 
dieren zijn de mannetjes gemiddeld 
12-13 mm kleiner dan de vrouwtjes. 
Per geslacbt varieert de gemiddelde 
lengte in de drie onderzoeksjaren niet 
significant. 

POPULATIEGROEI 
Tabel 1 geeft een overzicbt van de aan
tallen verscbillende dieren die werden 
gevangen en de sexratio ( = aantal 
mannetjesjaantal vrouwtjes). Op ba
sis van de dagelijkse terugvangstper
centages, die meestal tussen de 70% en 
90% lagen, kan worden geconcludeerd 
dat verreweg het grootste dee) van de 
in de poel aanwezige dieren is gevan
gen. Om tot een zeer globale schatting 
te komen van het aantal dieren dat 
jaarlijks aan de voortplanting deel
nam, zou men de in tabel 1 gegeven 
jaarlijkse aantallen dus met 1 0/9 tot 
I 0/1 kunnen vermenigvuldigen. 
Opmerkelijk is, dat het aantal ver
schillende mannetjes dat per jaar werd 
gevangen ongeveer twee keer zo groot 
is als het aantal verschillende 

1982 1983 1984 totaal 
mannetjes 82 105 78 144 
vrouwtjes 34 64 41 121 
totaal 116 169 119 265 
sex ratio 2,4 1,6 1.9 1.2 
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Fig. 3. 
Vangst- en 
terugvangst
gegevens van de 
voortplantings
populatie in de 
drie jaren van 
onderzoek. De 
getallen in de 
kolommen geven 
de subtotalen aan. 
n = totaal aantal 
verschillende 
individuen dat in 
bet betreffende 
jaar werd 
gevangen. 
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vrouwtjes. Over de bele onderzoekspe
riode zijn deze aantallen ecbter onge
veer gelijk. 
De vangst in 1983 bestond voor een 
gedeelte uit dieren die al in 1982 waren 
gevangen. Evenzo bestonden de vang
sten in 1984 mede uit terugvangsten 
van 1982 en 1983. Fig. 3 geeft een 
overzicbt van de aantallen nieuwe 
vangsten en terugvangsten in de ver
scbillende jaren. Opvallend is dat veel 
mannetjes in drie opeenvolgende jaren 
zijn gevangen. Dit verklaart waarom 
bet totaal aantal verscbillende man
netjes over de totale onderzoeksperio
de ongeveer gelijk is aan dat van de 
vrouwtjes (verg. tabel 1). 

SEKSUELE CYCLUS 
Uit de terugvangstgegevens in fig. 3 
blijkt een groot verscbil tussen beide 
geslachten. Van de 82 in 1982 gemerk
te mannetjes werden er 55 ( =67%) in 
1983 teruggevangen, van de 34 in 
1982 gemerkte vrouwtjes slecbts 3 
( =9%). In vergelijking met 1983 

daarentegen werden er in 1984 drie
maal zoveel vrouwtjes teruggevangen 
van de 1982-groep (9 van de 34, ofwel 
26%). Bij de mannetjes is bet aantal 
terugvangsten van 1982. in 1984 lager 
dan in 1983 resp. 45/82=55% en 
55/82=67%. 
Als men deze terugvangstgegevens 
juist wil interpreteren moet men aller
eerst bedenken dat bet aantal terug
vangsten wordt beinvloed door ver
scbillende factoren, zoals sterfte (als 
veel dieren sterven kunnen er maar 
weinig worden teruggevangen) en vang
efficientie (als in een jaar maar een 
klein deel van de op de voortplantings
plaats aanwezige dieren wordt gevan
gen is ook bet aantal terugvangsten 
gering). Het verscbil in terugvangst
percentages tussen de beide geslacbten 
zou dan dus o.a. veroorzaakt kunnen 
worden door een verscbil in sterfte 
en/of een verscbil in vangefficientie. 
Het is mogelijk om de rol van een even
tueel verscbil in sterfte tussen man
netjes en vrouwtjes buiten bescbou
wing te Iaten door aileen de aantallen 
mannetjes en vrouwtjes uit 1982 die 
ook in 1984 werden gevangen met 
elkaar te vergelijken (9 vrouwtjes en 
45 mannetjes). Van deze dieren is 
immers met zekerbeid bekend dat zij 
ook in 1983 leefden. Zoals uit Fig. 3 
blijkt, is er desondanks niet een van 
deze 9 vrouwtjes in 1983 gevangen, 
terwijl 41 van de 45 mannetjes 
( = 91%) wei in 1983 zijn gevangen. 
Als bij de vergelijking van deze per
centages (0% en 91%) de rol van een 
eventueel verscbil in vangefficientie 
tussen beide geslacbten ook buiten 
beschouwing .wordt gelaten, moet er 
dus een andere reden zijn voor dit gro
te verscbil. Tot nu toe zijn wij ervan 
uitgegaan dat de vangefficientie voor 
iedere sekse afzonderlijk door de jaren 
been gelijk blijft. Het is dus in principe 
nog mogelijk dat in 1983 de vangeffi-



Fig.4. 
Leeftijdsopbouw 
van de 
voortplantings
populatie in de 
drie jaren van 
onderzoek. 
n = totaal aantal 
dieren in het 
betreffende jaar 
waarvan de 
leeftijd is bepaald. 

cientie van de vrouwtjes veellager was 
dan in andere jaren, ofwel dat in 1983 
een veel kleiner deel van de aanwezige 
vrouwtjes is gevangen dan in andere 
jaren. Dit zou dan ook tot bet gevon
den verscbil in genoemde percentages 
kunnen leiden. Een blik op tabel 1 en 
fig. 3 laat zicb ecbter zien dat dit erg 
onwaarscbijnlijk is: in 1983 werden in 
vergelijking met 1982 en 1984 juist erg 
veel vrouwtjes gevangen. 
De enige aannemelijke verklaring die 
overblijft is dat slechts weinig gemerk
te vrouwtjes in 1983 op de voortplan
tingsplaats aanwezig waren en dat veel 
van deze vrouwtjes pas twee jaar later, 
in 1984, naar de poel zijn terugge
keerd. Bij de mannetjes daarentegen 
lijkt bet erop dat zij ieder jaar naar de 
voortplantingsplaats terugkeren. 

LEEFTIJDSOPBOUW 
Fig. 4 geeft een beeld van de leeftijds
opbouw van de voortplantingspopula
tie in de drie jaren. Het beeld van 1983 

aantal ----------------, 

1984 
?? n,UJ 30 c:!<fn,n 

20 

10 

II 13 10 12 14 18 
leefttJd 

Yocr het rerst grvaf91J•n CJ 1982 

~ 1983 
c:J 1984 

is belaas niet compleet. Voor 1983 is 
alleen de leeftijd bekend van die dieren 
die ook in 1982 en/of 1984 zijn gevan
gen (9 vrouwtjes en 76 mannetjes), 
plus nog van acbt vrouwtjes en vijf 
mannetjes . Van 4 7 vrouwtjes en 24 
mannetjes die in 1983 zijn gevangen is 
de leeftijd dus onbekend. Dit beeft tot 
gevolg dat de leeftijdsopbouw van de 
vrouwtjes in 1983 bier verder buiten 
beschouwing moet worden gelaten, 
omdat bet aantal dieren waarvan de 
leeftijd wei bekend is ( 17) te gering is. 
Bij de mannetjes zijn er wei conclusies 
te trekken, als men er tenminste reke
ning mee boudt dat de aantallen in de 
lagere leeftijdsklassen in 1983 waar
scbijnlijk te laag zijn. Het is namelijk 
te verwachten dat de groep mannetjes 
van onbekende leeftijd verboudingsge
wijs veel dieren bevat die in 1983 voor 
bet eerst op de voortplantingsplaats 
aanwezig waren. Deze zullen gemid
deld jonger zijn dan de andere man
netjes uit 1983. Naast de dieren uit 
1983 waarvan de leeftijd niet bepaald 
is, zijn er ook enkele padden waarvan 
de leeftijd on bekend is gebleven door
dat in de microscopiscbe preparaten 
bet aantal jaarringen niet duidelijk 
was. Dit verklaart waarom de aantal
len in fig. 3 niet overeenkomen met die 
uit tabel 1. 
Uit fig. 4 blijkt dat de jongste 
vrouwtjes die op de voortplantings
plaats aanwezig waren twee tot drie 
jaar ouder zijn dan de jongste man
netjes. Dit betekent dat vrouwtjes over 
het algemeen op een hogere leeftijd 
geslacbtsrijp worden dan mannetjes. 
Vrouwtjes kunnen ook een hogere leef
tijd bereiken dan mannetjes. Het oud
ste mannetje was 13 jaar (1984), bet 
oudste vrouwtje zelfs 18 jaar ( 1983). 
Het jongste mannetje dat op de voort
plantingsplaats werd aangetroffen was 
5 jaar, de jongste vrouwtjes waren 8 
jaar. Kennelijk kunnen ze vanaf deze 
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leeftijd aan de voortplanting deelne
men. Omdat dit slecbts enkele dieren 
betreft, is bet boogst waarscbijnlijk 
dat de meeste dieren pas op latere leef
tijd voor bet eerst naar de voortplan
tingsplaats komen. In populaties met 
een stabiele leeftijdsopbouw (door de 
jaren been zijn de leeftijdsklassen rela
tief even groot) is dit doorgaans op de 
meest v66rkomende leeftijd in de 
voortplantingspopulatie. De leeftijds
opbouw van de gebergtepopulatie in 
Zwitserland is echter duidelijk insta
biel. Bij de mannetjes zijn in 1982 de 
leeftijdsklassen 8 en 9 bet talrijkst ver
tegenwoordigd, in 1983 geldt dit voor 
de leeftijdsklassen 9. en 10, en in 1984 
voor de leeftijdsklassen 1 0 en 11. Ook 
bij de vrouwtjes verschuift de meest 
voorkomende leeftijdsklasse steeds 
een jaar, ofschoon bet bier wei een 
andere leeftijdsklasse betreft dan bij 
de mannetjes. In feite verwijzen de 
grootste leeftijdsklassen in de drie 
jaren van onderzoek steeds naar de
zelfde cohort en ( een cohort is een 
groep dieren die in hetzelfde jaar gebo
ren is). Dit duidt erop dat ofwel bet 
aantal geboren padden in die jaren 
naar verhouding erg groot was, ofwel 
dat aantal in de andere jaren naar ver
houding ·erg klein was. In elk geval 
blijkt dat de grootte van de verschillen
de cohorten in de gebergtepopulatie 
sterk kan varieren, hetgeen leidt tot de 
instabiele leeftijdsopbouw zoals die in 
de voortplantingspopulatie is gevon
den. Op grond van deze leeftijdsop
bouw is dus niet te zeggen op welke 
leeftijd aile padden tenminste een keer 
naar de voortplantingsplaats zijn ge
weest. 

MORTALITEIT 
Met behulp van de terugvangstgege
vens van de in 1982 gemerkte man
netjes kan een globale indruk worden 
verkregen van hun sterfte ( eventuele 

emigratie inbegrepen) na de voort
plantingsperiode in 1982 tot aan die in 
1983. Hiertoe wordt allereerst bet 
vangstpercentage in 1983 berekend 
van de in 1982 gemerkte en in 1983 
daarvan nog levende mannetjes. Dit 
kan met behulp van de terugvangstge
gevens in 1984 en wei als volgt. In 1984 
werden er 45 in 1982 gemerkte man
netjes teruggevangen, daarvan waren 
er 41 66k in 1983 al gevangen (zie fig. 
3). Het gevraagde vangstpercentage 
bedraagt dus 41/45 = 91%. Of deze 
waarde een gevolg is van bet feit dat 
niet aile mannetjes die op de voort
plantingsplaats aanwezig waren, wer
den gevangen (vangstefficientie klei
ner dan 100%), of dat een aantal in 
1982 gevangen mannetjes in 1983 mis
schien niet naar de voortplantings
plaats is gekomen, doet bier niet ter 
zake. Feit is dat 'slechts' 91% van de in 
1982 gemerkte mannetjes die in 1983 
nog leefden, in 1984 is gevangen. In 
1983 zijn er 55 van de in 1982 gemerk
te mannetjes gevangen. Er leefden in 
1983 naar schatting dus nog 
55/0,91 =60 mannetjes van de groep 
die in 1982 was gevangen. }iet overle
vingspercentage van de 82 in 1982 
gemerkte mannetjes is dus 
60/82=73%, de mortaliteit is derhal
ve 100-73=27%. Aangezien bet on
waarschijnlijk is dat de mortaliteit 
voor aile leeftijdsklassen gelijk is, zou 
het beter zijn deze berekening voor 
elke leeftijdsklasse afzonderlijk te rna
ken. Voor een betrouwbaar resultaat 
heeft dit echter aileen zin wanneer er 
voldoende waarnemingen zijn in iede
re leeftijdsklasse. Aangezien zelfs in 
de grootste leeftijdsklassen (8 en 9 jaar 
in 1982) de aantallen nogal laag zijn 
en omdat de invloed van toevallige 
afwijkingen in terugvangstpercenta
ges onbekend is, Iaten we deze bereke
ningen achterwege. Zoals reeds ge
zegd, kan mortaliteit bier niet worden 
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onderscheiden van emigratie. Het bier 
gegeven 'mortaliteitspercentage' is 
dan ook een schatting van bet deel van 
de mannelijke voortplantingspopulatie 
dat jaarlijks verdwijnt door sterfte of 
door vertrek naar een ander gebied. 
Voor de vrouwtjes is bet niet mogelijk 
een indruk te geven van hun sterfte 
plus emigratie, omdat er in 1984 geen 
vrouwtjes uit 1982 zijn gevangen, die 
ook in 1983 waren gevangen. 
Dit lage vangstpercentage bij 
vrouwtjes wordt waarschijnlijk veroor
zaakt door bet feit dat de meeste 
vrouwtjes niet ieder jaar naar de voort
plantingsplaats terugkeren. 

DISCUSSIE 
Het belangrijkste resultaat van dit 
onderzoek is ongetwijfeld de constate
ring dat de vrouwtjes van de gebergte
populatie zich niet elk jaar voortplan
ten. Op basis van de beschikbare gege
vens kan worden geconcludeerd dat 
hun seksuele cyclus tenminste tweeja
rig is, dat wil zeggen: de meeste plan
ten zich om bet jaar voort. Hoe regel
matig dit patroon is, kan niet met 
zekerheid worden gezegd. Daarvoor 
zou men de populatie gedurende een 
groter aantal jaren moeten volgen. 
Gegevens uit 1985 bevestigen echter 
onze conclusie. Een Zwitserse herpeto
loog (Jan Ryser) heeft de poel in 1985 
driemaal bezocht en alle aanwezige 
dieren gevangen. Van de 14 vrouwtjes 
die hij ving was er geen enkele ook in 
1984 gevangen. Daarentegen waren er 
zeven die in 1983 voor het eerst gevan
gen waren en een van 1982. De overige 
zes vrouwtjes waren nog niet eerder 
gevangen. Van de 58 mannetjes die hij 
ving waren er 42 ook in 1984 gevan
gen. 
Het is niet zo verbazingwekkend dat 
de mannetjes kennelijk wei elk jaar 
meedoen aan de voortplanting. De pro
duktie van zaadcellen vergt immers 

een veel geringere 'investering' dan die 
van eicellen. Het is dan ook begrijpe
lijk dat bet gr~eiseizoen in de bergen 
nog wei lang genoeg is om de man
netjes in staat te stellen hun cyclus bin
nen een jaar te voltooien, terwijl het 
voor de vrouwtjes te kort is. Gegevens 
over Nederlandse populaties zijn op 
dit moment nog in bewerking, maar 
alles wijst erop dat bier zowel man
netjes als een groot deel van de 
vrouwtjes een eenjarige cyclus heb
ben. 
De populatiegroei is, in vergelijking 
met Nederlandse situaties, erg klein. 
Via paddenacties in ons land zijn er 
inmiddels tientallen populaties bekend 
die uit tenminste enkele duizenden vol
wassen dieren bestaan. Een ruwe 
schatting van de gebergtepopulatie 
komt uit op ongeveer 150 geslachtsrij
pe dieren. Dit lage aantal is niet zo 
verwonderlijk, omdat de weersom
standigheden in bet gebergte tamelijk 
extreem zijn. De klimaatsomstandig
heden waarin de populatie verkeert 
leiden waarschijnlijk ook tot een insta
biele leeftijdsopbouw. In zulke situa
ties kunnen betrekkelijk kleine afwij
kingen van bijvoorbeeld bet meest 
voorkomende weerbeeld grote gevol
gen hebben voor het al of niet slagen 
van de voortplanting. Als deze geheel 
of gedeeltelijk mislukt betekent dit dat 
bet betreffende cohort ontbreekt of 
zeer klein in aantal is. Dit blijft dan 
ook in de leeftijdsopbouw van latere 
jaren zichtbaar. Het omgekeerde kan 
echter ook gebeuren: een cohort kan 
als gevolg van gunstiger omstandighe
den in een bepaalde periode veel groter 
uitvallen dan gemiddeld. Dit lijkt bet 
geval te zijn met de cohorten uit 1973 
en 1974 bij de mannetjes (resp. 9 en 8 
jaar oud in 1982) en die uit 1972 ·bij de 
vrouwtjes ( 10 jaar oud in 1982). Aan
gezien bet bij de vrouwtjes om een 
andere cohort gaat dan bij de man-
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netjes, rijst het vermoeden dat de oor
zaak niet in het geboortejaar moet 
worden gezocht. Er is namelijk geen 
reden om aan te nemen dat de produk
tie van mannetjes en vrouwtjes jaar
lijks zo sterk verschilt. Ook zijn er geen 
aanwijzingen dat de mortaliteit van 
mannetjes en vrouwtjes al in bet eerste 
levensjaar sterk uiteenloopt. Onder
meer door het verschil in leeftijd waar
op mannetjes en vrouwtjes geslachts
rijp worden, en door het "verschil in 
lengte van de seksuele cyclus (hetgeen 
ongetwijfeld een groot verschil in le
venswijze van mannetjes en vrouwtjes 
met zich meebrengt) is op dit moment 
niet te zeggen wat de oorzaak is van 
het hierboven genoemde verschil in de 
relatieve grootte van de cohorten. 
Er is al opgemerkt dat het door de 
instabiliteit van de leeftijdsopbouw 
van de voortplantingspopulatie moei
lijk is om vast te stellen op welke leef
tijd aile dieren geslachtsrijp zijn, of, 
anders gezegd, tenminste een keer 
naar de voortplantingsplaats zijn ge
komen. De grootte van de jaarringen 
en het patroon volgens welke ze in het 
teenkootje liggen biedt wei een moge
lijkheid hiertoe. Uit deze gegevens is 
gebleken dat in deze gebergtepopula
tie de leeftijd waarop aile dieren ten
minste een keer naar de voortplantings
plaats zijn gekomen voor mannetjes 
gemiddeld 9-1 0 jaar en voor vrouwtjes 
11-12 jaar is (HEMELAAR, in voorber. 
(a)). In Nederland is de jongste Ieef
tijd waarop mannetjes en vrouwtjes 
zich kunnen voortplanten respectieve
lijk 2 en 3 jaar, de leeftijd waarop aile 
dieren geslachtsrijp zijn is respectieve
lijk 4 en 5 jaar (HEMELAAR, 1983 en 
HEMELAAR, in voorber. (b)). Vergele
ken met deze padden zou men kunnen 
vaststellen dat, populair gezegd, pad
den uit het gebergte hun activiteiten 
over meer jaren uitsmeren. Ze begin
nen enkele jaren later met de voort-

planting, ze zijn later geslachtsrijp en 
ze worden ook ouder (in Nederland 
worden de mannetjes gemiddeld 7 en 
de vrouwtjes 8 jaar oud) en groter (vgl. 
HEMELAAR, 1983). Deze eigenschap
pen worden natuurlijk voor een groot 
deel bepaald door de uitwendige om
standigheden: vanwege bet korte 
groeiseizoen is een snelle ontwikkeling 
eenvoudigweg onmogelijk. De lange 
levensduur van de pad den hi edt echter 
een goede garantie voor het voortbe
staan van de populatie. 
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SOME CHARACTERISTICS OF BUFO 
BUFO IN THE SWISS MOUNTAINS 
A spawning population in the mountains in 
Switzerland was studied during three successive 
years. The reproductive period starts about half 
June, eggs are deposited at the end of June and 
in the first week of July. As the hibernation 
period already begins half September, the 
growth season only lasts about II weeks. 
The size of the spawning population averages 
approx. 150 individuals, males outnumbering 
females by about 2 to 1. Capture-recapture data 
showed that males from this population have an 
annual sexual cycle, whereas the sexual cycle of 
most females is biennial. The mortality (and 
emigration) of adult male toads in 1982 was 
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estimated to 27%, the female mortality could 
not be estimated. 
The age was determined by analysis of the year 
rings in the toads' phalanges. Female toads were 
found to reach sexual maturity at older ages 
than male toads, and they may grow older too. 
The youngest male found at the spawning site 
was 5 years old, the youngest females 8 years. 
The oldest male and female were 13 and 18 
years old respectivily. The age structure of the 
spawning population appeared to be unstable. In 
all probability, this is caused by the fact that in 
some years the development of the larvae from 
egg to metamorphosis could not be completed 
before the winter started. This implies that there 
will be no offspring (or only very few) in such 
years, which later becomes apparent in the age 
structure of the spawning population. However, 
the extended life-span of these toads will ensure 
the continance of this mountain population. 
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SCHONE VOORRUIT BIJ DAGGEKKO'S 
Een minder gewaardeerde eigenschap van daggekko's (Phelsuma) is hun gewoon
te tegen de voorruit te hangen en die met hun uitwerpselen te besmeuren. Volgens 
mij komt dat doordat die daggekko's van nature vooral op bananebomen en 
Ravenala-palmen Ieven. Oat zijn planten met grate gladde bladeren. Als aile 
levende bladeren, zijn die bladeren na een regenbui snel droog. Ik denk dat de 
daggekko's een gladde, droge ondergrond zoeken om op te zitten. In veel terraria 
is de voorruit een van de weinige gladde, droge zitplaatsen. Wanden van kurk of 
tegellijm zijn nogal ruw. lk heb mijn daggekko's er steeds van kunnen weerhou
den op de voorruit te gaan zitten door ze gladde en sneldrogende zitplaatsen in 
het terrarium zelf aan te bieden. Oat zijn de grote bladeren van de nestvaren 
(Asplenium) en een achterwand van tonkin-stokjes. Die plaatsen zijn duidelijk 
veel geliefder als zitplaats dan de druivetakken, kurkstukken en varenwortel 
elders in het. terrarium. En op de (schuine) voorruit zie ik de dieren zelden. 
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Het houden en kweken van helmleguanen 
(Corytophanes cristatus) 

IN LEIDING 
Sinds een jaar of zes houd ik in een van 
mijn terraria een paartje helmlegua
nen. Deze dieren behoren tot de fami
lie van de lguanidae. Hun versprei
dingsgebied omvat Midden-Amerika 
tot noordelijk Zuid-Amerika. Ze ko
men voor in gebieden met tropiseh 
regenwoud, waar ze zieh voornamelijk 
in bomen ophouden. 
Yolwassen exemplaren bereiken een 
totale lengte van tussen de 30 en 35 
em. 

HUISYESTING 
Mijn dieren zijn ondergebraeht in een 
volglazen terrarium van 70x50x I I 0 
em (lxbx h). In het dak en onderlangs 
in de voorruit zijn gazen ventilatiestro
ken aangebraeht. De wanden zijn be-

plakt met geperste kurkplaten van 5 
em dik. Deze zijn met een sehroeve
draaier bewerkt om er wat struetuur in 
te krijgen. Op de bodem bevindt zieh 
een waterbassin van 40x30x I 0 em 
(lxbxh). De rest van de bodem is 
bedekt met een laag potaarde van I 0 
em. Het terrarium is ingerieht met wat 
kamerplanten zoals Ficus pumila, 
Scindapsus, Asplenium en Anthuri
um. Yerder zijn enkele houtstronken 
en wat druivetakken tussen de zijwan
den geklemd. Het terrarium wordt 
verlieht door drie TL-buizen van elk 
20 W. Een spiegelrefleetorlamp van 60 
W zorgt plaatselijk voor een tempera
tuur van 3o·c . De temperatuur in de 
rest van het terrarium varieert van 
1s·c tot 3o·c. 

GEDRAG 
Helmleguanen zijn erg rustige dieren, 
die sleehts zelden vluehten a ls men ze 
wil benaderen. De enige a fweerreactie 
die ze hebben is het opzetten van de 
keel, het afplatten van het lichaam en 
soms het opensperren van de bek. 
Slechts een keer werd ik echt aange
vallen, dat was toen ik pas gelegde eie
ren wilde opgraven. Het vrouwtje viel 
toen uit naar mijn hand. Dit gebeurde 
zo sncl dat ik niet zag of dit met geslo
ten of geopende bek gebeurde. 

YOEDSEL 
Helmleguanen zijn echte insecten
eters. Fana tick jagen docn ze niet; 
sleehts wanneer ze flink hongerig zijn 
willen ze wei wat snelheid ontwikke
lcn. Ik vocr mijn dieren hoofdzakelijk 
met krekcls, sprinkhanen en pasgebo
rcn muizcn. De krekcls worden door 
mij voor hct opvoeren ccrst even in de 
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koelkast gezet zodat ze wat trager 
worden. Daarna zet ik ze in een ondiep 
bakje in bet terrarium zodat ze niet zo 
snel kunnen wegkruipen. Sprinkbanen 
en eendagsmuizen worden eerst door 
een multivitamine preparaat (Gisto
cal, Osspulvit) gebaald, waarna ik ze 
van de pincet voer. 

VOORTPLANTING 
Het is mij opgevallen dat deze dieren, 
ondanks dat zij door de jaren been 
regelmatig in de dierenbandel aange
boden werden en nog worden, nauwe
lijks in enige literatuur ter sprake 
komen. Alleen wat algemene informa
tie, zoals verspreidingsgebied, biotoop, 
voedsel enz. ZIMMERMAN ( 1983) ver
meldt dat ze op dezelfde wijze als o.a. 
de groene basilisk (Basiliscus plumi
frons) gekweekt moeten worden. Bij 
alle door baar genoemde soorten ver
meldt zij de broedduur, maar bij Cory
tophanes cristatus ontbreekt dit gege
ven. Mijn kweekresultaten zijn tot op 
beden niet bepaald bevredigend te 
noemen. Een levend jong kwam voort 
uit een legsel van zes eieren die in sep
tember 1985 gelegd werden. Paringen 
beb ik nooit gezien. Ieder jaar legt bet 
vrouwtje omstreeks september /okto
ber een bevrucbt legsel van vijf tot zes 
eieren. Zij graaft dan een gat van 
ongeveer 8 em diep in de vocbtige 
potaarde. De eieren worden vervolgens 
in een kuil gedeponeerd waarna zij 
deze weer dicbtmaakt. De aarde waar
mee de kuil wordt dicbtgemaakt wordt 
door baar laag voor laag met de snuit 
stevig aangedrukt. De eieren zijn 
zacbtscbalig en ongeveer 2 em groot. 
Na het opgraven leg ik de eieren in een 
plastic bakje met vochtig veenmos, dat 
vervolgens in de broedstoof wordt ge
zet. Alle gelegde eieren bleken tot nu 
toe bevrucht. De ontwikkeling van de 
eieren bij een temperatuur van 30°C 

duurde ongeveer zestig dagen. Na die 
zestig dagen vielen de eieren een voor 
een in. Meestal was er een klein 
scbeurtje in de scbaal ontstaan, waar
uit een doorzicbtige gelei-achtige sub
stantie vloeide. De jongen waren ecb
ter te zwak om op eigen kracbt uit bet 
ei te komen en stierven in bet ei. Bij een 
ander legsel van zes stuks beb ik de 
jongen een dag na bet ontstaan van bet 
scheurtje uit bet ei gebolpen. Alle die
ren bleken volgroeid te zijn, twee 
waren er reeds overleden. Van de vier 
overige kwamen er drie niet overeind 
en stierven binnen enkele uren. Slechts 
een jong beb ik in Ieven kunnen bou
den. Dit diertje stierf echter na drie 
maanden zonder dat ik bet ooit beb 
zien eten. 

NAWOORD 
Tijdens het schrijven van dit artikel 
heeft bet vrouwtje in januari 1987 
weer vijf eieren gelegd. Dit tweede leg
set binnen een half jaar lijkt erg veel 
van haar krachten gevergd te hebben. 
Twee dagen na bet leggen werd ze 
flink toegetakeld door het mannetje. 
Dit was nog nooit eerder gebeurd. Het 
is nog maar de vraag of ik haar er weer 
bovenop krijg. Mocbt dit niet het geval 
zijn, dan is het waarschijnlijk mijn 
laatste kweekpoging met de helmle
guaan geweest. 

THE MAINTENANCE AND BREEDING 
OF CORYTOPHANES CRISTATUS 
Corytophanes cristatus is kept in a terrarium 
measuring 70x 50x 110 em (lxwxh). Tempera
ture in the vivarium varies between 18 and 30"C. 
The animals are fed crickets, locusts and young 
mice. Several times the female produced in Sep
tember-October a clutch of five or six fertilized 
eggs. Until so far only one young hatched. The 
young lived for three months. It has never been 
seen eating. 
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Enkele aanvullende opmerkingen over 
bet gedrag van de dwergratelslang 
(Sistrurus miliarius barbouri) 

IN LEIDING 
In een eerder artikel (vERKERK, 1986) 
heb ik bet een en ander verteld over 
Sistrurus miliarius· barbouri. Na bet 
verschijnen hiervan stelde ik bij een 
volgende worp van bet vrouwtje een 
vorm van broedzorg vast, die zij daar
voor nog niet vertoonde. 
Na de eerste worp op 18 april 1985 
vervelde bet vrouwtje op 8 mei en atop 
9 mei een muis. Tussen april en decem
ber at ze 27 muizen en vervelde ze nog 
een keer. 

VOORTPLANTING 
In oktober begon ik weer met de voor
bereiding voor de winterrust. De tem
peratuur werd geleidelijk verlaagd tot 
16°C. Tijdens de winterrust werd als 
experiment een aantal maal een muis 
aangeboden. Aileen bet vrouwtje at bij 
deze lagere temperatuur muizen. 
N a de rustperiode vond de eerste 
paring plaats op 17 december. Op 21 
december at bet vrouwtje en op 2 
januari werd weer gepaard. Dit paar
gedrag duurde drie dagen. Ook toen ik 
op bet eind de parende slangen in een 
gunstige positie schoof om ze te foto
graferen, be'invloedde dit de paring 
nauwelijks. Het vrouwtje ratelde, ver
der geen reactie. N a een rustige peri o
de wilde het mannetje in februari weer 
paren. Het vrouwtje stelde dit niet op 
prijs en beet het mannetje. Hierna 
bleef hij een paar dagen passief in bet 
terrarium liggen. Andere nadelige ge
volgen had de beet blijkbaar niet. 
In de maanden na de paring werd het 
vrouwtje steeds dikker zodat het voor 
mij duidelijk was dat ze zwanger was. 

In tegenstelling tot bet voorgaande 
jaar was ze nu bijzonder agressief. Ik 
kon niets in bet terrarium doen zonder 
dat ze in slaghouding ging liggen en 
begon.te ratelen. 
Toen bet vrouwtje bijna twee keer zo 
dik was als normaal heb ik haar in een 
terrarium apar·t gezet. Dit was maar 
net op tijd, want kort hierna ( op 28 
juni 1986) bracht ze 25 ratelslangetjes 
ter wereld (24levend). Het dode jong 
zat nog in zijn eivliezen. 

BROED.ZORG 
Het vrouwtje met haar kroost zat in 
een terrarium van I 00 X 50 X 50 em. 
De bodem was bedekt met zand waar
op een heleboel kapotte bloempotten 
lagen die als schuilplaats dienden. De 
jongen lagen er inderdaad vaak on
der. 
Wanneer ik echter voor bet terrarium 
ging staan, kropen de jongen snel naar 
hun moeder toe en verborgen zich ach
ter haar lichaam. Niet een bleef er dan 
tussen de moeder en mij liggen. Het 
vrouwtje reageerde ook meteen door in 
slaghouding te gaan liggen. Ook ratel
de ze en sloeg met geopende bek naar 
ee·n eventuele belager. 
A Is ik van het terrarium wegging werd 
bet vrouwtje rustiger en de jongen kro
pen weer door het terrarium. Als -ik 
dan weer voor bet terrarium ging 
staan, herhaalden zich de bovenbe
schreven gebeurtenissen. Dit verdedi
gen van de jongen lijkt mij een duide
lijk geval van broedzorg. 
In de literatuur is over dit gedrag niets 
te vinden. Wei is een zekere vorm van 
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broedzorg bekend bij enkele andere 
reptielen. Zo zal ik nooit vergeten wat 
een vriend mij over, bij sommigen als 
zeer agressief bekende staande dieren, 
tokehs vertelde. 
Een pasgeboren tokeh werd door zijn 
vader belaagd. Hij rende naar zijn 
moeder toe en verborg zich tussen haar 
voorpoten. Hierna maakte het 
vrouwtje het mannetje duidelijk, dat 
hij beter een andere prooi kon opzoe
ken. 
Het agressieve gedrag van het 
vrouwtje heeft vier dagen geduurd. 
Toen kon ik haar in haar terrarium 
terugzetten. Ook kon ik toen pas het 
dode dier uit het terrarium ha len en de 
levende jongen tellen, meten en wegen. 
Het agressieve gedrag van het 
vrouwtje was direct over toen ze in 
haar eigen terrarium zat zonder haar 
jongen. Op 5 juli at ze twee muizen. 

BOEKBESPREKING 
BIOLOGY OF AMPHIBIANS 
W.E. Duellman en L. Treub, 1986 
Sinds 1931 bestaat er een handboek tot de biolo
gic der amfibieen: the Biology of the Amphibia, 
van G.K. Noble. Het onderzoek naar de biologic 

JONGEN 
De 24 dwergratelslangetjes waren tus
sen de 14 en· 16 em lang en wogen 
gemiddeld 4,5 gram. AI met a! wat 
kleiner en Iichter dan de vorige worp. 
Het eerste jong vervelde drie dagen na 
de geboorte. De laatste vervelde acht 
dagen na de geboorte. Gelukkig be
gonnen aile jongen snel uit zichzelf te 
eten. De halfwas krekeltjes die ik in 
het terrarium zette, werden meteen 
gegeten. Na bijna twee weken heb ik 
ze pasgeboren muisjes voorgeschoteld 
en ook die werden zonder problemen 
geaccepteerd. Aile jonge dieren zijn 
naar andere liefhebbers toe gegaan. 
Helaas zijn er drie slangetjes doodge
gaan. De overige eten en groeien voor
beeldig. 

SOME ADDITIONAL NOTES ON THE BE
HAVIOUR OF SISTRURUS MILlAR/US 
BARBOUR/ 
After hibernation, mating took place in January. 
The pregnant female was very aggressive. She 
gave birth to 25 young (one dead) in June. Being 
kept together with them, the mother defended 
her offspring. When disturbed , the young hid 
behind her back; the mother rattled and tried to 
bite. Feeding was no problem as the young rea
dily accepted crickets and newborn mice. 

LITERATUUR 
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van de kikkers en salamanders heeft ondertus
sen niet stilgestaan. Noble's werk werd steeds 
duidelijker verouderd en onvolledig. De tijd was 
rijp voor een opvolger. 
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Nu is het sehrijven' van een handboek over de 
biologic van een diergroep die zo omvangrijk en 
gevarieerd is a ls de amfibieen nauwelijks meer 
mogelijk. De kennis op dat gebied is zo groot dat 
het voor een enkel individu niet meer mogclijk is 
op a llc punten inzieht in de ontwikkclingcn tc 
hcbbcn. Wat de sehrijvcrs van de nicuwc biolo
gic van de amfibieen hcbbcn gepresteerd grenst 
daarom aan het ongelooflijke. Zckcr als u weet 
dat Duell man en Treub dit a lies zondcr de hulp 
van cen reeks mcdcwerkers hcbben moeten doen 
en bovendicn in de tussentijd nog ander onder
zock hcbben gedaan, colleges hebben gegcven 
enzovoorts. 
De moeilijkheid bij hct samenstellen van zulke 
werken is de grotc hocveelheid kcnnis overzich-

. tclijk weer te gcven. Daarin zijn de schrijvers 
zckcr gcslaagd. De tekst is vcrdceld in vier dclen, 
die elk weer in hoofdstukken zijn ondervcr
decld. 
Het eerste deel bctrcft de voortplanting en het 
opgroeien (life history). Hicrin wordt uitgebreid 
ingegaan op de verschillende voortplantingsme
thoden die amfibiccn gcbruiken. Yoor de tcrra
riumhouder is dit dccl van g root belang. Het 
gceft inzicht in welke factoren bepalen of en 
wannccr amfibiccn to t voortplanting overgaan. 
De consequenties van de voortplantingsmethode 
voor ouders en nakomelingen worden ook uitge
brcid besproken: Geslachtsvcrschillen bij aller
lei soorten, soms subtiel, soms overduidelijk, 
worden wecrgegeven en er worden bijvoorbceld 
een groot aanta l typen larven afgebeeld, waar
van de lichaamsvorm een duidelijkc afspiegcling 
is van de levenswijzc. 
Het tweedc dec I betrcft de ecologic van de a mfi
biccn. Ook dit deel is voor terrariumhouders van 
waarde. Hicrin wordt t.esprokcn hoe amfibiecn 
omgaan met hu n omgeving, maar ook van alles 
over cten en gegetcn worden komt a an bod. Ten
slotte worden er twcc hoofdstukken gewijd aan 
hct samenlcven met amfibieen van dczelfde 
soort en met andere soorten. 
Hct dcrdc deel betrcft de morfologie van de 
a mfibiecn. De bouw en de werking van de orga
ncn is voor de tcrrariumpraktijk misschien op 
het eerstc gezicht niet zo interessant. Voor de 
brcdcr gc'lntercssccrde amfibiecnliefhebber 
bicdt dit hoofdstuk vecl informatie. Bij de deter
minatie van amfibieen wordt er heel vaak 
gcvraagd naar de bouw van bepaalde skcletde
len, waarvan voetstoots aangenomen wordt dat 
de gebruikcr van de determinatie-tabel ze kent. 
( Het verschi l tussen ecn Hyla-soort en ecn Rha
cophorus-soort is als de vindplaats niet gegeven 
is slechts in de vorm van de schoudergordel tc 
ontdekken.) Bij dcze problemcn kan dit hoofd
stuk uitkomst geven. 

Het vierde deel betreft de evolutie en de classifi
catie van de amfibieen. Hierin wordt de vermoe
delijke evolutie van de amfibieen geschetst, de 
stamboom van de recente families en een over
zicht van a lie families en genera van de recente 
amfibieen gegeven. 
Tenslotte is er een uitgebreide lijst met litera
tuur waarnaar in de tekst verwezen is. Oat is een 
nuttig gegeven. Om te beginnen kan er in de 
tekst met een enkele regel en een verwijzing 
worden volstaan als er een bepaald detail wordt 
besproken. De ge'lnteresseerde kan het betref
fende stuk dan weer ( Iaten) opzoeken in een 
universiteitsbibliotheek. Het is bovendien een te 
veel voorkomend verschijnsel dat auteurs gege
vens van anderen weergeven zonder de oor
sprong daarvan aan te geven. Door op zo' n 
manier gegevens over te nemen zijn nogal wat 
fouten als algemeen bekende gegevens in om
loop gekomen. Duellman en Treub doen daar
aan gelukkig niet mee. 
De tekst is duidelijk en voor iedi:reen met een 
redelijke kennis van het Engels te volgen. Een 
zekere voorkennis van de biologic is wei vereist, 
hoewel de auteurs minder gebruikelijke termen 
en wcrkwijzen steeds in het kort uitleggen. 
De uitvoering is zeer goed verzorgd. De meeste 
foto's zijn van uitstekende kwaliteit, de enkele 
uitzondering is nog zeker de publicatie waard. 
Helaas zijn aile foto's en tekeningen in 
zwart/wit. Aile tekeningen zijn van de hand van 
Linda Treub zelf, die laat zien terecht ook als 
docent biologisch illustreren werkzaam te zijn. 
Van de meeste in de tekst besproken onderwer
pen zijn tekeningen of anders een foto geplaatst. 
Het aantal illustraties is ongeveer een per twee 
bladzijden. 
Over het geheel van inhoud en uitvoering ben ik 
uitermate positicf. Het bock is voor mij zeker 
zij n geld waard en ik kan het ondanks de hoge 
prijs aan elke ge'interesseerde liefhebber aanra
den. Als enige punt van kritiek kan ik geven dat 
in ccn hand bock als dit wat mecr aandaeht voor 
de gegevens betreffende b.v. het Rana esculen
t a-complex en soortgelijke complexcn geschon
ken had kunnen worden. Overigens vind ik ook 
dat cr een vee! duidelijker scheiding moet zijn 
tusscn de ecrstc drie dclen, waarin met min of 
meer vaststaande gegevens wordt gewerkt, en 
hct dee! evolutie en classificatie, dat toch eerder 
meningen dan gegevens weergeeft. Dit deel zal 
waarschijnlijk het eerst 'verouderen' en in 
besprekingen hct meest aan kritiek onderhevig 
zijn. 
Maar laat u zich daardoor vooral nict weerhou
dcn dit bock aan te schaffen. 

Peter Mudde 


